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1924

Sonderborg, den 1. April ^

Ar. 1

Til Medlemmerne i vor Organisation!
^>ed dette Blad kommer A.-O.
^ ^ for fonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte iSonderborg Amt med Hilsen til de enkelte
Medlemmer af vor Organisation
og med Onske om, at dette vort
Bladforetagende maa faa alles
Tilfredshed. Et saadant Blad vil
vcere en Sammenslutning og et
godt Bindeled mellem A.-O., Afdelingerneog de enkelte Medlemmer.
Endvidere er det vort Haab
og Onske, at Bladet maa faa Udbredelse i de andre sonderjydske
Amter og om muligt gsre sit til,
at vor Organisation styrkes og
samles mere end det hidindtil er
Tilfoeldet. At vi inden for hele
Foreningen kommer op paa saa
stort et Medlemsantal, som nemligt
er en vigtig Faktor iForhandlinger
ne om den endelige Lov, der skal
ordne vore Rentebetob for Eftertiden.
Onfket om et Blad indenfor
Invalidernes Rcekker er vel lige
saa gammelt som selve vor Sammenslutning. Der har vceret dannet
et Bladudvalg under Hovedbestyrel-

sen, og Mulighederne for at starte
et Blad har strandet paa Grund
af at Omkostningerne vilde voere
for store, efter hvad der sagdes.
Ved sidste Delegeretmode i A.-O.
den 9. Marts kom Onsket frem igen
og stilledes til Debat. Onsket blev
til et krav, der skulde forsoges
noget i den Retning. Der blev
udpeget et Bladudvalg der skulde
grundlægge Bladet.
Bladet udgaar 1 Gang hver
Maaned. begyndende med 1. April
1924. Det er tcenkt som Med
lemsblad og tilsendes forelobig
Formanden i hver Afdeling, til
hvem Bladudvalget henvender sig
med Bon om at omdele Bladene
til de enkelte Medlemmer. Samtidig onskes der Forslag til praktisk
og sikker Omdeling. Den forste
Udgave fremstilles gratis, ellers er
Prisen 10 Ore pr. Eksemplar. Efter
Bladndvalgets Overslag vil Bladforetagendet saa kunne boere sig uden
Overskud, uaar samtlige Medlemmer vil stotte det. Derfor beder
Bladudvalget om god Tilslutning.
Prisen kan ikke voere en Hindring.

- 'paa Gulvet. „Ja, sagde alle
Sonnerne det var let nok, det kunde
vi opsaa have gjort". Men Faderen
svarede: ..Disse Pinde er et Billede
paa Jer. Saadan som det gik disse
Pinde, der nu ligger kncekket for
eders Fodder, saadan vil det ogsaa
gaa eder om i ikke holder sammen.
Saalomge i holder jer til hinanden,

! Faldnes Efterladte

udformes og igennemfores ved
Stotte afSammenflutningen. Denne
kendsgerning har faaet sin Udfoldelse i de mange Sammenslutninger Landet over. Jeg behover
blot at ncevne Sygekasser. Fag
organisationer,Brugsforeningers.!,
saa vil enhver se Organisationens
Betydning.

Aargang
lsation!
se fra Afdelingens kasse bringer
' er der maaske et Postbud, der
en og kan tage en Del Blade
Der vil blive sendt et over.
af Eksemplarerne med,
ye tiltrædende Medlemmer eller
det. Ved hvert kvartalsafflnt?rom vil en Rettelse i Medlemsages.
Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikkeu bedes
>. i hver Maaned til Redaktoren,
:dsten Skole pr. kegnces.
oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
't, Sonderborg, Perlegade 73.
: sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
rgen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afze Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
kema, trykt paa Bagsiden af en
Zladet gerne smaa Annoncer fra
en lille Pris i det Omfang som
?es at vort Blad, som paa Fcelles;od Stotte og Anbefaling, ogsaa
!st i de mange Hjem hele Sonderirste Proveaar, og at det lcenge
im et Medlemsblad maa voere
^e.

odet i Vojens.
arts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
it en talrig Forsamling fra alle
>ning (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
,ag __ efter Appetiten at domme
orhandlingen.

Til Gengoeld vil Bladudvalget
sorge for fyldige, oplysende, interesfante og vore Anliggender vedrorende Artikler.
Bladet skal efter Udvalgets
Plan ledes efter folgende Regler:
Ethvert Medlem af For
eningen indbydes til at skrive til
Bladet og at stille Sporgsmaal angaaende Rentesager og andre Ting,
som vil vcere af Interesse for 3nvalider og Enker. Oplysninger vil
blive givet og Sporgsmaal vil
blive besvaret efter bedste Evne.
Bladet
vil besorge Meddelelser fra Organisationen, dens
Arbejde, Oplevelser, Erindringer,
Tanker og Planer til Stotte og Vetrykkelse af Invalidernes og de
Efterladtes kaar.
Det
vil
optage Bekendtgorelser om Moder og Sammen
komster i Foreningerne gratis.
Det vil gerne avertere for Med
lemmer og Forretningsfolk; Avertissementsprisen vil blive 25 Ore
pr. Petit Linie.
Bekendtgorelser og Avertissementer tilsendes kammerat Bogtrykker Fr. Eggert, Perlegade 73,
Telefon 245, Sonderborg, til senest
den 25. i hver Maaned.
Alt til den redaktionelle Del sendes til kammerat Loerer I.Clausen,
Bredsten Skole, kegnoes, og helst
inden den 15. i hver Maaned, naar
Artiklen onskes optaget i det den
1. i nceste Maaned udkommende
Blad.
Dermed anbefaler vi Bladet
til Medlemmernes Belvillie og
Skotte.
Bladudvalget.
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Beretning over
Amtsorganisationens virksomhed
i del sorlobne Aar.
Som Medlem af Bladudvalget er jeg
Undertegnede bleven bedt om at give en
kort Beretning over A.-O. Virksomhed i det
forlobne Aar, som jeg i efterfolgende Linier
vil klarloegge Medlemmerne i korte Trcek.
Siden A.-O. Oprettelse i Aaret 1921 har
vi arbejdet hen paa at saa saa mange Af
delinger oprettet som muligt, som jo ogsaa
er lykkedes forsaavidt, da vi f. T. har 15
Afdelinger med et samlet Medlemsantal
paa ca. 640 Medlemmer. A -O. Formaal
er jo at varetage Medlemmernes Interesser
i Medhold og okonomisk Stotte. Der er i
det sidste Aar soerlig blevet gjort et stort
Arbejde, i det der er bleven afholdt for
skellige Agitationsforedmg og oprettet 4 nye
Afdelinger. I det sidste Aar har det vceret
vanskeligt for A-O. at yde Midler til Med
lemmerne. og det davcerende Forretnings
udvalg indsaa, at det var paa Tiden at paa
begynde en Foranstaltning der kunde skaffe
A.-O. Midler. Der blev paa et Delegeretmsde nedsat et Udvalg, der skulde foran
stalte en Basar. Det viste sig ogsaa, at
dette var det rette, man havde taget fat
paa, da Basaren resulterede med et Over
skud paa 5500,00 kr. Ved denne Lejlig
hed kom A.-O. saa til sine Midler, og der
er allerede udsendt 3.50 kr. pr. Medlem
til de enkelte Afdelinger til Hjcrlp for Enker
og Invalider. Tillige er der bleven oprettet
en Hjælpekasse, hvorigennem der kan ydes
hurtig Hj«Ip op til 75,00 Ar. f. Eks. ved
Dodsfald eller haarde Sygdomstilfcelder-,
ligeledes er der givet Lejlighed til gennem
Hjælpekassen at yde Laan op til 50,00 Ar.,
der skal afdrages i 2 til 3 Maanedsrater.
Dette vil vcere mere betryggende for en In
valid eller Enke, naar den betreffende ved.
at ved at henvende mig til den stedlige For
mand eller kasserer, kan jeg komme i Be
siddelse af Midler, der kan hjcelpe mig over
fmaa Vanskeligheder. Hidtil har A.-O. kun
haft et Forretningsudvalg, men nu efter de
nye Statutter har A.-O. en Bestyrelse af
5 Medlemmer. Statutterne vil senere hen

blive tilsttllet hvert Medlem gennem deres
Afdeling.
Jeg haaber at Medlemmerne vil give
mig Ret i. at A.-O. f. T. har naaet det
Maal, den i sidste Aar har arbejdet hen til,
og jeg vil gennem disse Linier bede alle
Medlemmer om at gore deres til. at A.-O.
vedblivende maa vokse og have Fremgang ved
at enhver vil agitere godt for god Tilslut
ning indenfor Afdelingerne. Enhver Enke og
Invalid vil det mere voere til Gavn end til
Skade, naar hver er Medlem af hvor Organisation. Ogsaa vil jeg haabe, at vi maa
finde Slotte fra alle Medlemmer m. H. til
den Tanke, at der agtes oprettet et Med
lemsblad indenfor A.-O. Gennem et saadant Blad vil det ogsaa lette A.-O. at holde
Organisationen paa det Stade, den f. T er
naaet op til. I dette Blad gives der Op
lysninger, Meddelser fra afholdte Moder
i de enkelte Foreninger, Sporgsmaal vil
blive besvaret, og enhver der holder Bladet
vil vcrre underrettet om hvad der soregaar
indenfor Organisationen.
Med kam. Hilsen!
H. Clausen, Sekretcer.

I henhold til Aarsberetningen
oplyses, at den ny Bestyrelse for
A.-O., der valgtes ved Delegeretmodet den 12. Februar beftaar af
folgende: Hans Petersen, Formand,
Krigsinvalideskolen. h. Clausen,
Næstformand og Sekretcer, Sonderborg, klostergade 9. Ar. Eggert,
Kasserer, Sonderborg,Perlegade73.
Hermannsen, Sonderborg, Skyttegaarden, og Büchmann, hornp K.,
Bisiddere.
Til Revisorer valgtes ved sidste
Mode den 9. Marks:
kobmand P. Hansen, Augustenborg og kobmand A. Petersen,
Sonderborg.

Beretning fra Delegerelmodet
den 9. ZNarls.
Der var indvarslet tilDelegeretmode med folgende Dagsorden:
1. Droftelse angaaende kontrollen af de paa Delegeretmodet til
Udbetaling kommende Basarbelob.
2. Beslutning om Anvendelse
af de resterende 2000 kr.
3. Godkendelse af A.-O. Statutter.
4. Valg af to Revisorer.
5. Eventuelt.
Modet aabnedes og lededes af
A.-O. Formand paa en kvik og saglig
Maade hvorfor der paa Slutningen
udtaltes ham en Tak.
Til Punkt 1 besluttedes det, at
hverAfdeliug skulde bogforede udbetalte Belob paa en scerlig konto,
og at hver Afdeling over for
A.-O. Revisorer til enhver Tid er
pligtig til at afloegge Regnskab
over Anvendelsen af disse. Hvad
de maa bruges til fremgaar af
Aarsberetningen.
Til Punkt 2. De 2000 kr. skal
henstaa paa en soerlig Understottelsesfond, hvoraf der efter henstilling af de enkelte Afdelinger kan
ydes Understottelser og mindre Laan
mod Afdelingens kaution. Underskottelserne kan ydes op til 75 Kr.
og Laan op til 50 kr., der saa
skal tilbagebetales i 2 eller 3 maanedlige Rater.
Der udbetaltes til de enkelte
Afdelinger indenfor A.-O. 3,50 kr.
pr. Medlem.
Augustenborg
Broager
Egernsund

paa Gulvet. „Ja, sagde alle
Sonnerne det var let nok. det kunde
vi opsaa havegjort". Men Faderen
svarede: „Disse Pinde er et Billede
paa Jer. Saadan som det gik disse
Pinde, der nu ligger kncekket for
eders Fodder, saadan vil det ogsaa
gaa eder om i ikke holder sammen.
Saalomge i holder jer til hinanden,

27 Medlemmer Kr. 94.50
26
..
..
91.00
35
.,
.. 122.50

uur.
^mg ran orostes,
udformes og igennemfores ved
Skotte afSammenslutningen. Denne
kendsgerning har faaet sin Ud
foldelse i de mange Sammenslutninger Landet over. Jeg behover
blot at noevne Sygekasser, Fagorganisationer,Brugsforeninger o. l.
saa vil enhver se Organisationens
Betydning.
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Aargang
lsation!
e fra Afdelingens kasse bringer
er der maaske et Postbud, der
en og kan tage en Del Blade
Der vil blive sendt et over10"/<> af Eksemplarerne med.
ye tiltrædende Medlemmer eller
det. Bed hvert kvartalsafslut?rom vil en Rettelse i Medlemsaget.
Meddelelse af enhver Ark, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
. i hver Maaned til Redaktoren,
dsten Skole pr. Kegnoes.
zder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
t, Sonderborg, Perlegade 73.
! sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
lgen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Af;e Medlemmer, som den har anz Trykkeriet blive tilstillet hver
?ema, trykt paa Bagsiden af en
Nadet gerne fmaa Annoncer fra
en lille Pris i det Omfang som
es at vort Blad, som paa Fcelles^od Slotte og Anbefaling, ogsaa
st i de mange Hjem hele Sonderrste Proveaar, og at det lomge
m et Medlemsblad maa vcere
de.

odel i Vojens.
arts havde hovedbestyrelsen kaldt
lode paa Paulis hotel i Vojns, og
t en talrig Forsamling fra alle
ning (som ikke var med paa den
ite Dagsorden, men som faldt i
ag
efter Appetiten at domme
cirhandlingen.

Gnderup
54 Medlemmer Kr. 189.00
Horup
28
98,00
Kegnces
28
98.00
Lysabild
25
87.50
TIordborg
49
171.10
Sdbg. Skoleasd. 80
280.00
Svenstrup
16
56.00
Sdbg. By.
142
497.00
Tandslet
34
119.00
Ulkebol
42
147.00
Ullerup
32
112.00
Vester Sottrup 32
112,00
Sonderborg.
Sonderborg Lokalforening afholdt Fredag
Aften den 21. Marts Medlemsmode paa
Fagsoreningshuset.
Formanden I. Hermannsen aabnede Mgdet og bod de mod'e Velkommen. Der
blev tilmeldt 5 nye Medlemmer, som alle
blev optaget. Herefter gav Formanden en
kort Beretning fra Fællesmodet i Tinglev,
hvortil der fandt en lcxngere Drostelse Sted
Ligeledes blev de to sidste Delegeretmoder
indenfor A -O. berettet og droftet. Der blev
vedtaget at yde HMp til den foreftaaende
Konfirmation, og Medlemmer der endnu

ikke har meldt sig og som onsker en saadannr
hjElp skulde henvende sig til H. Clausen../,
Klostergade 9. for at komme i Betragtning..^
2 Henhold hertil skal der meddeles gennemm
ncervcrrende Blad. at der i Lighed med de,6
forrige Aar ydes Konfirmationshjcxsp tillii
sonderjydske Krigerenker gennem den sonder- -?
jydske Fond. Andragender sendes til Til- -1
lidsmand Andreas Bladt. Augustenborg..!?
Under Oroftelsen af Bladsporgsmaalet var n
der Enighed om ak dette var et godt Foretagende at bygge paa. og Formanden bad
om at agitere godt for Bladet. Det for- -i
holdsvis godt befogte Mode sluttede ved 6'
101/2 Tiden.

H. Clausen. Sekretcer. .1
Alkebol.

Amtsorganisationens Bestyrelse afholder i!
Medlemsmodet Lordag, den 29. Marts 1924 b
Aften Kl. 8 i Spang Kro.
Det morsomme Hjorne.

Dommeren stil den anklagede): Tre Dages s
Arrest eller 50 Kr. — hvad vil de helst have? s
Arrestanten: )a — er det Dommeren lige ?
meget, saa tager jeg helst de 50 Kr.
Alt fSr Alla,

Annoncen.
(per pelit Linie Z5 Ore.)

I>assen, 8jeIIerup
uäksrer sile ZIsZs
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?Ismus Petersen
Ssncterborg
Tunctgacte 26 » ^eteson I?r.

Min liolonialvai'efori'etning
anbefales!

3m6L!6msLisk' IVIs<I l^I

L)

l^cifgrsiss sk s>t l^Isskiiisrlzsjcis ssmt Inst3>>st!c>ri sf I^umpsi" c>Z VsncHsciriiiiAsr
Lpsciaiitst: i-IovdssIsZ si liovs^Ze l-Issts
Kontingentblanketterne for Januarkvartat 1924 som nu udsendes bedcs
returneret inden Mandag, den 7. April.

„Krigs-Invaliden" redigeres af Lcerer Clausen. Kegnoesi udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar
Eftertryk af B.drag i „krigsinvaliden" er forbudt.
"
^
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Ssnderborg. den 1. ZNaj

Hvorfor har vi Krigsinvaliderne og
Zaldnes Werladle organiseret os.
Loeserne kan vel nok huske Fortcellingen omManden, der havde syv
Sonner som ikke kunde vcere enige
ret loenge ad Gangen. For saa at
give demen lcererig Advarsel,kaldte
han dem alle en Dag til sig. Som
de var sammen, viste han dem et
Bundt Pinde, syv i alt. bundet til
hinanden paa forsvarlig ZNaade.
Han bad dem om at prove paa
at kncekkedissePinde. Hverprovede
sin Kunst og anstrengte sig efter
Evne, men alt var forgceves, og
de erklcerede kil sidst, derfor umuligt.
„Saa lad mig", sagte den Gamle.
Han tog Bundet og loste det op.
Derpaa satte han pind for Pind
sorknceet;knaks, der laaStumperne
paa Gulvet. «Ja, sagde alle
Souuerne det var let nok, det kunde
vi opsaa havegjort". Men Faderen
svarede: „Disse Pinde er et Billede
paa Jer. Saadan som det gik disse
Pinde, der nu ligger knoekket for
eders Fodder, saadan vil det ogsaa
gaa eder om i ikke holder sammen.
Saaloenge i holder jer til hinanden,

Nr. Z

vil i voere en stoerk Magt, som
det er umuligt at bryde, men naar
hver kun tcenker paa sit eget, vil i
snart ligge brudte og magteslose
ligesom Pindene her, der ikke duer
til andet end Brcende".
Pindebundtet er en udmcerket
Lignelse for Organisationen. Den
enkelte Pind — det enkelte Jndivid — formaar intet, men skubbes
let til Side. Det hele sammenknytlede Bundt — den samlede Masse
as Individer, hver med sin Evne
og sine kroester - maa respekteres
og tages med i Overvejelse. Planer
og Onsker kan fremkomme hos den
enkelte, boeres frem og stiftes af det
samlede Hele. Det er en Organisations Styrke og Berettigelse.
Den enkelte kan have Anliggen
der til Gavn for ham selv eller
for alle. Disse Ting kan droftes,
udformes og igennemfores ved
Stotte afSammenflutningen. Denne
kendsgerning har faaet sin Udfoldelse i de mange Sammenslutninger Landet over. Jeg behover
blot at ncevne Sygekasser, Fagorganisationer,Brugsforeninger o. l.
saa vil enhver se Organisationens
Betydning.

e fra Afdelingens kasse bringer
er der maaske et Postbud, der
m og kan tage en Del Blade
Der vil blive sendt et over10"/<> af Eksemplarerne med.
ie tiltrædende Medlemmer eller
det. Bed hvert Kvartalsafflnt!rom vil en Rettelse i Medlemsaget.
Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
>. i hver Maaned til Redaktoren,
:dsien Skole pr. kegnces.
oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
t, Ssnderborg, Perlegade 73.
: sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
igen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afze Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
kema, trykt paa Bagsiden af en
Zladet gerne smaa Annoncer fra
en lille Pris i det Omfang som
es at vort Blad, som paa Fcelles>od Stotte og Anbefaling, ogsaa
si i de mange Hjem hele Sonderrsie Proveaar, og at det loenge
»m et Medlemsblad maa vcere
de.

gdet i Vojens.
arts havde Hovedbestyrelsen kaldt
iode paa Paulis Hotel i Bojns, og
t en talrig Forsamling fra alle
ning (som ikke var med paa den
ite Dagsorden, men som faldt i
ag __ efter Appetiten at domme
cirhandlingen.

Guderup
54 Medlemmer Ar. 189,00
Horup
28
98,00
Aeguces
28
98,00
Lysabild
25
87,50
Nordborg
49
171,10
5dbg. Skoleafd. 80
280,00
Svenstrup
16
56,00
Sdbg. By.
142
497,00
Tandslet
34
119,00
Ulkebol
42
147,00
Ullerup
32
112,00
Vester Sottrup 32
112,00

ikke har meldt sig og som onsker en saadan
hjcelp skulde henvende sig til H. Clausen.
Klostergade 9, for at komme i Betragtning.
I henhold hertil skal der meddeles gennem
noervoerende Blad, ak der i Lighed med de
forrige Aar ydes Aonfirmationshjoesp tjs
sonderjydske Arigerenker gennem den sonderlydske Fond. Andragender sendes til Til
lidsmand Andreas Bladt, Augustenborg.
Under Droftelsen af Bladsporgsmaalet var
der Enighed om at dette var et godt Fore
tagende at bygge paa, og Formanden bad

—>>» c

Hvorfor skulde saa vi krigsinvalider og Faldnes Efterladte
staar tilbage i Stedet for ak tage
Lcxre af Tidens Udvikling og nytte
den?

Bladudvalget har henvendt sig
til Invalidencevnet og udbedt sig
Oplysninger angaaende den nye
Lov, som delvis er lykkedes, idet
vi her i denne Udgave kan meddele Taksterne, der procentnal vil
blive udbetalt efter den nye Lov,
der som bekendt trcrder i kraft til
1. Juli.

Vi vil ftaa sammen og hverve
Medlemmer blandt vore, saa vi
bliver Udtryk for de Krigshærgetser, som i Virkeligheden er overgaaet Landet. Vi har vor Ret,
Renkeskala.
og den vil vi vare. Det er ikke
en uvæsentlig Ting. om vi staar
Gifke Invalider:
Ugifte Invalider:
31,00 Ar.
10»/o
28.60 Ar
med 17OO eller 3OOO og mere i 100/y
150/o
39,00 ..
15°/o
35.40 ..
vor Organisation.
20 "/g
47,00 ..
200/o
42,20 ..
Vi skylder Staten vor Tak. 25 "/o
55,00 .,
25 0/o
49,00 ..
Det skal her siges. Vi er, i det 33-/,^/.. 68,35 ,.
33'/."/.. 60.35 ..
89,00 ..
40 o/g
store og hele, bleven behandlet paa 40 "/o
79.40 .,
50 »/g
120,00
..
50
o/g
108,00
,.
en human og velvillig ZNaade.
60 o/y
151,00 ..
60"/.)
136.60
Og vi onsker fremdeles ak leve 662/, 0/,
171,70 ..
662/,"/, 155.70 ..
under lignende Forhold. Naar ?5 o/., 197,50 ..
?5«/o
179,50 .,
der rejses Rlodsprog mod dekte, 80 o/y
213,00 ..
80 "/g
193,80 ..
244.00 ..
90 «/g
vil det vcere begrundet i Enkelt- 900/o
222.40 ..
100 o/g 275.00 ..
100 o/g 251,00 ..
heder eller Ting, som er udgaaet
Arigsblinde vil derefter saa 325 Ar,
fra Enkeltmennesker. I det store maanedlig.
og hele kan vi kun vcere tilfreds
med Ataaden, hvorpaa vi er bleven
Skodsbol, den 14. 4. 24.
behandlet.
Da Formanden for A.-O. har
Alen derfor er vor Organisation bedt Kammeraterne om at hjoelpe
ikke overflodig. Der vil fremkom- vort Blads Udvalg med Stof, vil
me Opgaver, som kun kan loses jeg forst og fremmest takke Udval
ved Organisationens Hjoelp. Der get for det store Arbejde, det har gjort,
er Steder, hvor Hjoelp tiltrænges. thi efter mit Skon maa det kaldes
Der kan vi kun hjcelpe ved for- et stort Arbejde, da Hovedorganienede krcefter. Vor Organisation sationen var bange for at foretage
vil faa Sager nok, der skal kages Skridtet og starte en Avis. En
op, og saa er det godt at lofte i Avis er efter mit Skon absolut
Flok.' Derfor meldIjer ind. der nodvendigindenforvorOrganisation
har samme Lod som vi. i de enkelte og jeg tror fuldt og fast, at hvis
Afdelinger af Foreningen, saa vor vi havde saaet Avisen den Gang
Flok kan blive stor og vor Organi- for over et Aar siden, da dette An
sation stcerk.
liggende var til Forhandling i
Tinglev, saa vilde vort Medlems-

s
5
5
1

Ssnderborg
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^ Sonderborg, den 1. Juni

Rr. 3

z Faldnes Efterladte

?. Aargang
isation!

antal indenfor vor Organisation
have vceret betydelig siorre end
det er for Tiden. Gid Avisen maa
vcere et Middel til at hverve Medlemmer!
Nu da vi har naaet at faa et
Blad indenfor Sonderborg Amt
haaber jeg, ak alle kammerater
vil hjoelpe med at stotte vort Blad
ved at abonnere paa det, hvad der jo
maatte vcere en Selvfolge, samt
at forsyne Bladudvalget med Stof
saa godt som muligt. Der er jo
endnu mangen en, der har en lille
Anekdote med hjemme fra krigen,
og det er jo altid rart ak hore
faadanne engang igen. Saa vil
jeg tilsidsk endnu herigennem bede
Kammerater og kammeratinder, der
abonnerer paa Bladet, ikke ak vcere
bange for ak lade Naboerne, som
muligvis kan voere Invalider eller
krigsdellagere, loese Bladet! Det
kan aldrig skade; thi jeg er overbevist om, at Bladet vil vcere et
godt Agikationsmiddel, og det maa
vi alle skotte saa godt vi formaar.
Med Hilsen!
Hans Schmidt.
Svenstrup, den 13. 4. 24.
Foreningen for S. k. og F. E.
afholdt Medlemsmode i Svenstrup
Kro Lordag den 5. April kl. 7^/^.
Der var modt ca. ^ af Medlemmerne. Under Model blev der
oplyst om, hvad der blev behandlet
paa Delegeretmodet i Tinglev.
Scerlig blev Betydningen af en
Sammenslutning indenfor krigsinvalider og Faldnes Efterladte
drostet og fremhoevet, at vi kun

ved kokal Sammenslutning kunde
kroeve vor fulde Ret med Hensyn
til Rente og Underskottetse, en Ret,
som vi for sande og til fulde maa
kroeve. og som vi kun ved at slutte
os sammen kan opnaa, og som
kun i kraft af Sammenslutning af
alle maa blive respekteret.
Under Modet blev der ogsaa
optaget to nye Medlemmer. Hver
Titgang af Medlemmer glceder os
og skotter Arbejdet.
Den direkte Aarsag til Modets
Sammenkaldelse var Drofkelse om
Hjcelp til den forestaaende Konfirmation. Der blev til konfirmationshjcelp til de i Betragt kommende
Medlemmer indenfor Afdelingen
bevilliget 100 kr., som rettidig blev
uddelt.
Til Slut blev det vedtaget, ak
det var Medlemmernes Pligt forst
og fremmest at give Lokalforeningen
Andragende om Hjcelp hvor denne
onskedes, for at der ikke, ved at
undlade dette i paakommende Tilfoelde skulde opstaa nogen uberettiget
Utilfredshed blandt de enkelte. Det
vil have til Folge, at Foreningen
bliver svcekket og at den ikke er i
Stand til ak yde det, som den
gerne vilde; Foreningens gode Formaal bliver derved kroenket.
Bladudvalget gloeder sig over,
at Bladforekageudek blandt Medlemmerne er falden i god Bund
og at Bladet anses for et Binde
middel mellem de enkelte og et
Agikationsmiddel i den enkeltes
Haand. Det siger Tak for hver
en Tilslutning og hvert Bidrag.

se fra Afdelingens Kasse bringer
c er der maaske et Postbud, der
;en og kan tage en Del Blade
. Der vil blive sendt et over. 10"/o af Eksemplarerne med.
>ye tiltroedende Medlemmer eller
dek. Ved hverk kvarkalsaffluterom vil en Rettelse i Medlemslages.
. Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
5. i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnoes.
loder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Sonderborg, Perlegade 73.
e sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
skema, trykt paa Bagsiden af en
lZladel gerne smaa Annoncer fra
en lille Pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Fcelleszod Stotte og Anbefaling, ogsaa
!st i de mange Hjem hele Sonderirste Proveaar, og at det loenge
zm et Medlemsblad maa vcere
ide.

.odet i Vojens.
larls havde Hovedbestyrelsen kaldk
node paa Paulis Hokel i Vojns, og
)k en talrig Forsamling fra alle
ming (som ikke var med paa den
dke Dagsorden, men som faldt i
lag — efter Appetiten at domme
orhandlingen.

Gndernp
54 Medlemmer Ar. 189,00
Horup
28
98,00
Kegncrs
28
98,00
Lysabild
25
87.50
Nordborg
49
171.10
Sdbg. Skoleasd. 80
280,00
Svenstrup
16
56,00
Sdbg. By.
142
497.00
Tandslet
34
119.00
Ulkebol
42
147,00
Ullerup
32
112.00
Vester Sottrup 32
112.00

Der er sikkert mange der har
noget paa Hjertet som de bedes
komme frem med. Her i Bladet
er vi, hvad vi kalder mellem os
selv, og der kan tales frit og uden
Ornsvob i saglig og kammeratlig
Maade. Bladet skulde gerne vcere
et Blad for alle kil alle.
Bladudvalget.

Amtsorganisationen
afholder

sit ordincere Delegeretmode
Sgndag den 11. Alaj Form. kl. 8
paa Hotel kobenhavn.
Dagsorden:
1. Bladspsrgsmaalet.
2. Valg af en Invalidekonsnlent.
3. Droftelse angaaende en fcelles Sammenkomst for hele Organisationen.
4. Eventuelt.
>1IZ,

Den nye Lov vil evtl. blive klarlagt af Kontor
chef Kock, Invalidencevnet.

Ved Vadestedet.
— Og hvordan har din Mand det?
— han har travlt paa Kontoret. Jeg ser
ham saamcend -knn en Timeskid hver Dag.
— Herregud, dit lille Skind. Hvor jeg har
ondt af dig!
Aah, det er ikke saa slemt — den Time
gaar hurtigt.
Sydney Bulletin.

Annoncer.
(per pelit Linie 25 Ore.)

I^onsimei'st ?iz6 ellei'
5SZ65 til 1. /V^ siler ariers,
^nciei'Z 5ckmi<It,
Izri^slst,
Mekaniker ^oliann ^e88en

ikke har meldt sig oz som onsker en saadan
Hscelp skulde henvende sig til H. Clausen.
Klostergade 9. for at komme i Betragtning.
I Henhold hertil skal der meddeles gennem
n-rrvcereude Blad. at der i Lighed med de
forrige Aar ydes Konfirmationshjcelp fjs
sonderjydske Krigerenker gennem den sonderlydske Fond. Andragender sendes til Til
lidsmand Andreas Bladt. Augustenborg.
Under Droftelsen af Bladspsrgsmaalet var
der Enighed om at dette var et godt Fore
tagende at bygge paa, og Formanden bad

Afdeling Tandslet
afholder

sin aarlige Generalforsamling
Lordag den 24. Maj Aften kl. 8
hos Peter Petersen Tandslet St.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beretning
Regnskabets Fremlæggelse.
Valg af en Formand.
Valg af en Kasserer.
Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
Bladsporgmaal.
Forskelligt.
Efter endt Generalforsamling Foredrag.

Lokalforeningen Sovderborg
afholder

Medlemsmode
Tirsdag den 6. Maj Aften kl. 8
paa Aagforeningshnset (lille Sal).
Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer.
2. Droftelse angaaende den nye Lov.
3. Droftelse angaaende Afholdelse af en
Sommerfest.
4. Eventuelt.
Alle Medlemmer bor mode.
— Fortæller din Mand dig nogen Sinde
om sine Forretningsbekymringer?
^ Ja, — hver Gang, jeg skal have en ny
Kjole.
Lodon Mail.

^Irjfsök'ciizei' billigt alle
ragender

5Iaz5

Znczassnds:

^6nt6Zncj?'ZZSn6sr(/^i!itssr- 09 diviirsntsr)
In'cife>cl5i'6t55azsi',
5I>imsntZtic)N55Zzst', ^zis5><Zt)sinciZZZS>56r 0. I.
lilvs^stzrinzs 5.
Vt'Zsiclfol'SiKl'illZ tSZN65.

It'Xffss s?sr50N>iz fl-Z IL—2
53Z50M siwr
6 5>ftsn.
^or d^Icler, Temaskiner c>sv.
Hsrmanzen,

/^sziztrst! /l!5i!tent.

„Krigs-Invaliden" redigeres af Loerer Clausen. Kegncrs; udkommer een Gang maanedlig og kofter Io Ore pr. Eksemplar
Eftertryk af Bidrag i „Krigsinvaliden" er forbudt.
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Ssnderborg, den 1. )uni

Rr. 3

?. Aargang

Den nye Lov.

En Ting gloeder os, at der
efter den nye Lov ikke gores ForEfter at det i vort Blads
skel mellem Tjeneskebeskadigede og
sidste Nummer var lykkedes at faa
Krigsbeskadigede. Andre Ting kunde
optaget nogle Rentesatser for Invamaaske nok kritiseres og samles til
tiderne er det nu muligt at frem
en eventuel senere Revision.
lægge de vigtigste Bestemmelser
Da A.-O. havde Detegeretmode
af den i herværende Nummer og
da der er Sandsynlighed for, at d. 11. Maj fra hvilket der andet
hver Forening vil faa tilstillet et steds findes et Referat, havde ForEksemplar af Loven fra A.-O. i manden for A.-O. bedt Hr. kontor
ncermefte Fremtid, saa vil enhver chef Kock fra Invalidencevnet om at
om kort Tid vcere i Stand til noje komme til Stede og give de Deleat orientere sig i samme. Efter geredeenOversigtoverLoven. Efter
at vcere bleven budt Velkommen,
hvad Hr. kotorchef Kock fra Inudtalte
han en Tak fra Ncevnet
validenoevnet ved sidste Delegeretmode meddelte, vil enhver Rente for Arbejdsro og fremhcevede at han
nyder omkring d. 20. Juni faa en vilde give en saglig Fremstilling
specificeret Opstilling af sin Rente, af Loven og bad om ikke at komme
der maanedlig vil blive ham udbetalt; ind paa kritik, hvorefter han fortolkede Loven § efter §.
forste Gang til I.Iuti. han takkede
Loven falder i fem Afsnitter:
for den Arbejdsro, der fra Invalider1.
AlmindeligeBestemmelserZ
1 —4
nes Side var bleven forundt In2.
Invalidesorsorgelsen
§
5
—
14
validencevnet efter dens Anmodning i Aviserne, og bad om frem- 3. Sygehjcelp § 15—20
deles at se bort fra Foresporgster 4. Forsorgelsen af Esterladte§ 21-29
om Rente og lignende, da det kun 5. Fcellesbeftemmelser § 30—42
vilde sinke Arbejdet som Udforelsen 6. Overgangsbestemmelser§43—49
Til § 1. Invalidesorsorgelse
af den nye Lov medforer. Ligeledes henstillede han til eventuelle efter nedenstaaende Regler tilstaas
Andragendestillere at vente med Personer der for 15. Juni 1920 i
Anledning afUdforelsen as tysk VoerIndsendelse til efter 1. Juli.

skrcenkning paa indtil 20 "/<> hele
Forsorgetsen, ved hojere Invaliditet
bortfalder den Del, der svarer til
20 "/<>, samt de Dele, der svarer til
en Erhvervsindskrcenkning over60"/>.
Tillceg for Svcerskade berores
herefter ikke.
Om kapitalisering
Lovens § 9:
>

handler

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

g Aaldnes Efterladte

isakion!
lse fra Afdelingens Kasse bringer
ir er der maaske et Postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
>. Der vil blive sendt et overi. 10"/<> af Eksemplarerne med,
lye tiltroedende Medtemmer eller
det. Ved hvert kvartalsafstutlerom vil en Rettelse i Medlemstages.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
5. i hver Maaned til Redaktoren,
edften Skole pr. kegnces.
'oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Ssnderborg, Perlegade 73.
e sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
skema, trykt paa Bagsiden af en
Vladet gerne smaa Annoncer fra
en lille Pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Fcelleszod Skotte og Anbefaling, ogsaa
!st i de mange Hjem hele Sonder>rste Proveaar, og at det loenge
im et Medlemsblad maa voere
ide.

Odet i Vojens.

16
15-/4

larts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
)t en talrig Forsamling fra alle

151/2
151/4

15
145/4
141/.

wing (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
lag — efter Appetiten at domme
orhandlingen.

I41/4

14
IZ-V4
131/2

3

nepligt har paadraget sig en erhvervsindskromkendeSkade.saafremt
de har erhvervet dansk Indfodsret og
har fast Vopcel og varigt Ophold i Riget eller er forhyret med
dansk Skib, og Efterladteforforgelfe
tilstaas Efterladte efter personer
der for den 15. Juni 1920 er droebt
eller dodeligt saaret ved Udovelse af
tysk Værnepligtstjeneste eller senere
er afgaaet vedDoden som Folge af
en ved saadan Tjeneste paadragen
Sygdom eller Beskadigelse, saafremt
vedkommende Efterladte har dansk
Indfodsret samt fast Bopcel og
varigt Ophold her i Riget.
Til § 2. En Nedsættelse af
Erhvervsevnen med mindre end
10"/o giver ikke Adgand til Invalideforforgelse.
Til § 3. Lig med Doernepligtstjeneste regnes:
3. Internering i koncentrations
lejre for saavidt det drejer sig om
værnepligtigt Mandskab.
K. De værnepligtiges befalede
Rejser fra Hjemmet til Garnisonen
og omvendt.
c. Civilpersoners Arbejde i militcert Ojemed efter Ordre fra en
militcer Vefalingshavende.
6. Ikke vcernepligtiges Deltagelse
1 den frivilligeSygepleje ved Hceren.
Til § 4. For Personer, som
den 15. Juni 1920 havde fast Bopcel i de fonderjyske Landsdele,
men som inden d. 7. Juni 1922
har forlagt Vopoelen til Tyskland,
og kun har erhvervet dansk Indfodsret ved at have erholdt et af Indenrigsminisieriet udfærdiget Undfodsretsbevis eller inden 14. Juni,

Henholdsvis 15 Äug. 1922 at have
andraget Ministeriet om et saadant, fastscettes Forsorgetsen dog i
Mark de til enhver Tid gceldende
tyske Bestemmelser, og omregnes til
Aroner efter Dagskurs.
Til § 5. Invalideforsorgelsen
ydes efter et derom fremsat Andragende, naar og saalomge Er
hvervsevnen paa Grund af In
validiteten i vcefentlig Grad er
svcekket. Naar der indtroeder en
voesevttig Forandring i de Forhold,
der har vceret afgorende ved For
argelsens Aortscettelse, forhojes,
nedscettes ellerinddragesForsorgelse
i Overensstemmelse med de fremkomne Oplysninger.
Til ^ 6. For personer, der
har paadraget sig Invaliditeten
under krigsforhold, udgor den aarlige Forsorgelse uden hensyn til
vedkommendes Tjenestegrad eller
Tjenestetid — ved en Erhvervsindskrænkning af:
10 "/o—120 Kr.
15 <>/<>-180 kr.
20"/<>—240
25<'/<)-Z00 ..
33 ^ <'/o-400 kr. 40"/o- 480 ..
50 "/o- 600 Kr.
60^-720 ..
66^^-800 kr. 76 "/v—900 ..
80 "/o—960 Kr. 90 <»/<)-1080 ..
100 <>/(» -1200 Kr.
Invalider, der har andre, end
de her angivne Rentehojder, faar
tilkendt den ncesthojeste Rentesum.
For tidligere værnepligtige
Officerer forhojes Satserne med
30 "/o.
Fredsinvalider faar ^ as
Satserne. (Den saakaldte „Zivilversorgungsschein") er ikke foreset i
Loven og der kan ikke faas noget

2

5SZ65 til 1.

siler- 56N6I-S.
diavnsfoi-anclrinzsr,

^lekaniker

Jessen

Za3S>5SI- 0. I,

iilvs^ski-inzs 5.

Irasiiss psrscinliZ fra IL—2
5ZZ50M sstsr

kor Lytcler. Temaskiner

6 Msn,

tlsrmanzen,

„Krigs-Invaliden" redigeres af Loerer Clausen, Kegnces? udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar

godkendt, og Man gik straks over til Vehandling af samme.
Der optoges 7 nye Medlemmer. Efter
lcrngere Droftelse angaaende Afholdelse af
en festlig Sammenkomst blev der Enighed
om at afholde Festen den 3. August i Iiskehytten, hvortil der blev nedsat et Udvalg
der skulde foretage de notwendige Foran
staltninger. Der blev videre vedtaget at
udsende en Tegningsliste, for at faa et Overblik over hvormange der omtrent vilde del
tage i Festen. Samlingsstedet skulde vcere

Der drsftedes til Slut nogle mindre For
enings Anliggender.
Efter endt Generalforsamling var der
fcrlles Kaffebord og Sekretæren i Amts
organisationen H. Clausen var kommen til
Stede og klarlagde en hel Del Punkte i den
nye Invalidelov. som troeder i kraft til
1. 3uli.

kegncrs Afdeling
har

liöen
g Faldnes Efterladte

Forsamling

Z. Aargang
isation!

for den.) Dertil kommer efter
§ 8 for Svcetbefkadigede (40 "/o og
mere) et Tillceg paa:
40 "/(»— 120 Kr.
50 <>/<>-300 kr.
60 "/o—480 ..
66-'/3<>/<>-600
75"/<.-750 ..
80"/<»--840 ..
90 "/o—1020 kr. 100 "/"—1200 ..
For krigsblinde eller Invalider. der hidtil har haft 3 Kroblingstillceg forhojes Tillceget med 50"/<>.
Til Forsorgelsen kommer desuden efter § 44 i Overgangsbe
stemmelserne et scrrligt Tillceg af
180 kr. det 1. Aar (det under tysk
Lov saakaldte „Kriegszulage"), som
derefter afvikles med 24 kr. aarligt.
Det forsvinder altsaa ester 8>/> Aars
Forlob.
Desuden kommer til Renterne
et Dyrtidstillæg lefler Z 31 i Acellesbestemmelserne) der udgor 5 "/<> for
gifte og disses ligestillede og 3"/<>
for ugifte, for hver 54 kr. som
Statens Tjenestemand faar (f. T.
12 Gange) af de efter § 6 og 7
til Udbetaling kommende Belob.
Til § 10. Saalcenge en In
valid, der oppebcerer Forsorgelse
i henhold til § 6 eller § 7 er ansat i pensionsberettigende Stilling
under Stat eller kommune, etter
er pensioneret fra en saadanStilling
bortfalder ved en Erhvervsindskrcenkning paa indtil 20 "/<> hele
Forsorgelsen, ved hojere Invaliditet
bortfalder den Del, der svarer til
20 <>/<», samt de Dele, der svarer til
enErhvervsindskrcenkningover60"/g.
Tillceg for Svcerskade berores
herester ikke.
Om kapitalisering handler
Lovens § 9:
>

8 9.

Tlaar Omstændighederne taler
derfor og Invaliderne fremfcetter
Begcering derom, skal der i Tilscelde af simple kirurgiske Skader
uden komplikationer kunne bevilges
en Affindelsessum een Gang for
alle, for faa vidt invaliditetspro
centen ikke overstiger 25"/,». Tilsvarende Assindelse kan ogsaa uden
saadan Begoering finde Sted, saasremt Erhvervsindskrcenkningen ikke
andrager 40"/<> og lcegevidenfkabelige hensyn og erhvervsmæssige
Muligheder gor en Assindelse anbesalelsesvcerdig. Tlaar saadan Affindelse har fundet Sted, bortfalder
Invalidens og hans Efterladtes Krav
paa fremtidig Forsorgelse, dog ikke
Adgangen til Forsyning med proteser, Bandager oa lianende hjcelpemidler (jfr. § 16. Rr. 2).
Affindelsen udbetales efter uedenftaaende Tabel.
Der udbetales:
ved 21 Aars Alder I8I/2 Gange

— 22 —

—

18>/4 —

— 23 —
24 —
— 25 —

—
—
—

18
172/4
IN/2

—

171/4 —

— 27 —

—

17

— 28 —

—

I62/4 -

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

I6I/2
I6I/4
16
152/4
151/2
151/4
15
142/4
141/2
141/4
14
132/4
131/2

—
—
—
—

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

—
—
—
—
—
—
—
—
—
-

6ladet gerne smaa Annoncer fra
en lille pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Fcelles;od Stolte og Anbefaling, ogsaa
!st i de mange Hjem hele Sonderirste proveaar, og at det lcenge
im et Medlemsblad maa vcere
de.

—
-

— 26 —

lse fra Afdelingens Kasse bringer
?r er der maaske et Postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
I. Der vil blive sendt et overl. 10"/<> af Eksemplarerne med,
lye tiltrcedende Medlemmer eller
det. Ved hvert kvartalsafflut>erom vil en Rettelse i Medlemstages.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
5. i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnces.
'oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Sonderborg, perlegade 73.
e sig selv, er prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
kema, trykt paa Bagsiden af en

—
—
—
^
—

Odet i Vojens.
'arts havde hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis hotel i Vojns, og
it en talrig Forsamling fra alle

—
—
—
—
—
-

ining (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
lag — efter Appetiten at domme
orhandlingen.
3

nepligt har paadraget sig ell erhvervsindskroenkendeSkade.saafremt
de har erhvervet dansk Indfodsret og
har fast Bopoel og varigt Op
hold i Riget eller er forhyret med
dansk Skib, og Efterladteforsorgelse
tilstaas Efterladte efter Personer
der for den 15. Juni 192O er drcebt
eller dodeligt saaret ved Udovelse af
tysk Værnepligtstjeneste eller senere

— 42 Aars Alder 13^ Gange
— 43 —
— 13
— 44 - 12^ —
— 45 —
— 131/2 —
— 46 —
— 121/4
— 47 —
— 12
— 48 - 11^/4 —
— 49 - Hi/2 —
— 50 —
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Unvaliderentens aarlige Belob efter H 6.

Henholdsvis 15 Aug. 1922 at have
andraget Ministeriet om et saadant, fastsattes Forsorgelsen dog i
Mark de til enhver Tid gceldende
tyske Bestemmelser, og omregnes til
Kroner efter Dagskurs.
Til § 5. Invalidesorsorgelsen
ydes efter et derom fremsat Andragende, naar og saalcenge Er
hvervsevnen paa Grund af In-

Nedscettelse efter Inddragelse af
Forsorgelsen, samt Forhojelse, der
bevilges uden Andragende, troeder i
Kraft med Udlobet af den Maaned,
i hvilken Meddelelsen om Aorandringen er tilstillet den paagceldende.
Forsorgelsen bortfalder med Udgangen af den Maaned. i hvilken
Invaliden afgaar ved Doden.
Dor en Invalid, der oppe
bårer Forsorgelse, udbetales der
som Efterforsorgelse uden Hensyn
Affindelsen kan voere anbragt, til Dodsaarsagen til Enken etter,
men man bor vel tomke over, hvad om saadan ikke efterlades, til Borneman gor, naar man onsker den i- ne under 18 Aar det tredobbelte
Belob af den afdodes sidste maanedvcerksat.
Efter § 11 maa Krav paa In- lige Forsorgelse med Tillceg. (Det
valideforsorgelse anmeldes sorNcev- udbetales uden Ansogning derom.)
Forceldre eller Bedsteforældre
net senest 1 Aar efter denne Lovs
kan
kun
faa det efter Ansogning,
Ikrafttræden, krav. der fremsat
og
naar
Invalidens Dod skyldes
tes efter Udlobet af denne Frist,
kan undtagelsesvis komme i Be Krigsbeskadigelsen. og de vilde have
tragtning, for saa vidt den paa- haft Ret til Forceldrennderstottelse
gceldende Skade bevislig er paa- efter § 21.
§ 21. Efterladteforsorgelse omdraget ved Militærtjeneste under
Krigsforhold, og det godtgores, at fatter: a) krigsenkeforsorgelse, som
Andrageren paa Grund af For- tilstaas Enker efter Personer, der
hold, han ikke selv er Herre over, er drcebt eller dodeligt saaret under
eller fordi Erhvervsindskrcenkningen krigstjenestens Udforelse, eller hvis
forsi senere har vist sig, har voeret Dod skyldes en ved Militærtjenesten
forhindret i at indgive Andragende under krigsforhold paadragen Lidelse, i sidste Fald dog kun, saafor ncevnte Frists Udlob.
Om Tilkendelse og Bortfaldelse fremt Abgteskabet er indgaaet inden
af Renter handler § 12, § 1Z og Udlobet af 10 Aar efter, at Invaliditeten er paadraget.
8 14.
Kan et bestemt Tidspunkt for
Forsorgelsen regnes fra VeSkadens
Paadragelse ikke paavises,
gyndelsen af denMaaned der folger
regnes
10
Aars Frist fra Man
efter den, i hvilken Kravet er an
dens
Hjemsendelsesdag
eller Hjemmeldt. Aorhgjelse, der bevilges efter
Andragende regnes ligeledes fra Ve- komsten fra Fangenskabet.
b) krigsborneforforgelse, som
gyndelsen af den Maaned, der folger
efter Andragendets Modtagelse. tilstaas cegte Born under 18 Aar

godkendt, og man gik straks over til Be
handling af samme.
Der optoges 7 nye Medlemmer. Efter
lomgere Oroftelfe angaaende Afholdelse af
en festlig Sammenkomst blev der Enighed
om at afholde Jesten den 3. August i Iiskehytten, hvortil der blev nedsat et Udvalg
der skulde foretage de nodvendige Foran
staltninger. Der blev videre vedtaget at
udsende en Tegningsliste, for at faa et Over
blik over hvormange der omtrent vilde del
tage i Festen. Samlingsstedet skulde vcere

Der drosledes til Slut nogle mindre Aorenings Anliggender.
Efter endt Generalforsamling var der
fcelles Kaffebord og Sekretoeren i Amts
organisationen h. Clausen var kommen til
Stede og klarlagde en hel Del Punkte i den
nye Invalidelov. som trceder i Kraft til
1. Juli.

kegnces Afdeling
har

Forsamling

liöen
z Faldnes Efterladte

2. Aargang
isation!

af de under a) ncxvnte personer,
c) Fredsenkeforsorgelse, som
tilstaas Enker efter personer, hvis
Dod skyldes en som Folge af Mi
litærtjenestens Udforelse
under
Fredsforhold paadragen Lidelse,
saasremt Abgteskabet er indgaaet
for Invaliditetens paadragelse, og
Doden er indtraadt senest 6 Aar
efter sidsnoevnte Tidspunkt, henhotdsvis Hjemsemdelsesdagen,
ä) Fredsborneforforgelse, som
tilstaas oegte Born under 18 Aar
af de under c) ncevnte Personer.
Med de efter Punkt d) og 6)
ncevnte Born ligestilles adopterede
Born, naar Adoptionen har fundet
5ted for Invaliditetens paadragelse.
e) Foroeldreforsorgelse, som
efter derom fremsat Anfogning kan
tilstaas Forceldre eller Bedstefor
ældre efter Personer, der er afgaaet ved Doden som Folge as en
under krigsforhold paadragen In
validitet, naar de ved Sonnens
Dod har lidt et vcesenttigt og varigt
okonomisk Tab.
Ester § 22 tilstaas i Reglen
ingen krigsenkeforforgelse, naar
2Egteskabet er indgaaet i sidste 3
Maaneder for Mandens Dod.
(jfr. § 21 Stykke s.)
Til § 23.
Krigsenken faar aarligt 720 kr.
det forste Barn
300 „
hvert yderlige Barn
180 ..
er Moderen dod faar
hvert Barn
360 „
hvis foroeldrelose Born lever
sammen med en Stedmoder, der
ogsaa oppebårer Krigsenkeforsor-

gelse, anses de ikke at vcere foroeldrelose.
Aredsenken faar aarligt 480 kr.
0et forste Barn
180 „
hvert yderlige
120 „
foroeldrelose
240 „
Til disse Summer kommer der
et Dyrtidstillceg efter § 31.
Forceldreforforgelse udredes efter § 25 under Hensyn til de okonomiske Tab, Invalidens Dod har
forvoldt og har som Maksimum
det for 65 aarige fastsatte Aldersrentebelob, Renten bortfalder naar
Betingelserne for at nyde Alders- .
rente indtræder.
Efter § 26 skal krav om Efterladteforssrgelse fremscettes senest et
Aar efter Invalidens Dod eller et
Aar efter denne Lovs Ikraftrceden.
Er Alanden bortebleven under
Krigsforhold, skal Andragende, bilagt med Dodsatteft indsendes inden
Udgangen af 1924.
Om Udbetaling med mere fastsoetter § 27 og § 28.
8 27
Udbetaling af krigsenke- og
Krigsbornesorsorgelse samt Fredsenke og Fredsbornesorsorgelse begynder, naar der ikke er udbetalt
Efterforsorgelse, fra d. I.i den paa
Dodsdagen eller Kravets Anmeldelse folgende Maaned.
For under krigsforhold borteblevne personer gcelder som Dodsdag den af Retten fastsatte Dato.
Raar Udbetaling af Efterforsorgelse har fundet Sted. begynder
Eftertadteforsorgelsens Udbetaling
med den paa Dodsdagen, henholdsvis Anmeldelsen, folgende Maaned,

lse fra Afdelingens Kasse bringer
?r er der maaske et postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
I. Der vil blive sendt et overi. 10 "/o af Eksemplarerne med,
iye tittrcedende Medlemmer eller
det. Ved hvert kvartalsafslut>erom vil en Rettelse i Medlemstaget.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgernbrikken bedes
5. i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnoes.
'oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Sonderborg, perlegade 73.
e sig selv, er prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at voere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
kema, trykt paa Bagsiden af en
Vladet gerne smaa Annoncer fra
en lille pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Fcelleszod Slotte og Anbefaling, ogsaa
!st i de mange Hjem hele Sonder»rste proveaar, og at det lcenge
im et Medlemsblad maa voere
de.

.odet i Vojens.
larts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
)t en talrig Forsamling fra alle
ming (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
lag — efter Appetiten at domme
orhandlingen.

Nepligt har paadraget sig eit erhvervsindskrcenkendeSkade.saafremt
de har erhvervet dansk Indfodsret og
har fast Bopcel og varigt Ophold i Riget eller er forhyret med
dansk Skib, og Efterladteforsorgelse
tilstaas Efterladte efter Personer
der for den 15. Juni 1920 er droebt
eller dodeligt saaret ved Udovelse af
tysk Værnepligtstjeneste eller senere

Henholdsvis 15 Aug. 1922 at have
andraget Ministeriet om et saadant, fastsattes Forsørgelsen dog i
Mark de til enhver Tid gceldende
tyske Bestemmelser, og omregnes til
Kroner efter Dagskurs.
Til § 5. Ünvalidesorsorgelsen
ydes efter et derom fremsat Andragende, naar og saalcenge Erhvervsevnen paa Grund af In-

idet dog det udbetalte Efterforforgelsesbelob fradrages i Lobet af
3 Maaneder med V:; ihverMaaned.
Dersom Efterforforgelse overstiger den Enken og Bornene for
et Tidsrum af 3 Maaneder tilkom
mende Efterladteforforgelfe, begyn
der Efterladteforsorgelsen Udbeta
ling forsi med den paa Dodsdagen
folgende 4de Maaned.
For Vorn, der er fodt efter
Jaderens Dod, begynder Forforgelsesudbetaliugen med den 1. efter
Aodselsmaaneden.
Ved Enkens Dodsfald eller
Indgaaelse af nyt 2Egteskab bortfalder Forsorgelsen med den ZNaaneds Udgang i hvilken Dodsfaldet
er indtraadt. eller det nye 2Egteskab er indgaaet.
Naar forforgelsesberettigede
Vorn afgaar ved Doden eller fylder
18 Aar, bortfalder Aorsorgelsen
med den Alaaneds Udlob, i hvilken
Dodsfaldet er indtraadt eller Barnet
er fyldt 18 Aar.

talt i nceste Udgave.
Efter 11/2 Times Samvcer
sluttede kontorchef Kock sin Frem
stilling, hvorefter Formanden takkede paa A.-O. Vegne.

8 28.

Indgaar en krigsenke 2Egteskab, tilkommer der hende, hvor ikke
ganskescerligeAorhold taler derimod,
efter Anfogning en Affindelfe een
Gang for alle, lig to Gange Aarsbelobet af den afhendesidst oppebaarne
krigsenkeforsorgelse paa Betingelse
af, at den nye 2Egtefcelle har dansk
Jndfodsret, og at Enken ikke har
overskredet det 55de Leveaar.
Affindelsesbelobet kan dog kun
een Gang komme til Udbetaling
til een og samme Person.
Bestemmelserne i Loven om
Sygehjcelp og andre vil blive om-

Beretning fra Delegeretmsdet.
Amtsorganisationen afholdt Sondag
den ll.ZNaj Form. kl, 81/2 ordinoert Delegeretmode paa Hotel Kobenhavn, med en Dags
orden paa 4 Punkter.
Af 15 var der modt Delegerede fra
11 Afdelinger.
Formanden H. Petersen aabnede TNodet
og bod de modte Velkommen, og oplcrste
Dagsordenen, der blev godkendt.
Bladsporgsmaalet blev som forste punkt
droslet og debatteret, og i det Hele var der
Enighed om, at Bladet var godt og skulde
fremdeles udfores i samme Format, og
man gik over til nceste Punkt, som var
Valg af en Invalidekonsulent. Hertil med
delte Formanden, at efter de Oplysninger
han havde indhentet var der maaske ikke
Mulighed for, for vort Amts Vedkommende
at faa en Konsulent indsat. Dette blev der
ftcerkt protesteret imod og man vedtog at
dette paany skulde drosles indenfor Afdelinger
ne og afstemmes om, hvem af de to op
stillede Kandidater de onskede indsat s«n
Konsulent og inden 8 Dage indsende Stemmeresultatet til Sekretceren. Ligeledes skulde
der fra A.-O. Bestyrelses Side foretages
Henvendelser til vore kompetente Myndig
heder med Onske om at faa en konsulent
indsat.
Til puuktZ, der var Drostelse angaaende
en scelles Sammenkomst for hele Organisati
onen, blev der efter lcrngere Droftelfe ned
sat et Udvalg.
Modet sluttede ved 1 Tiden.
H. Clausen. Sekretoer.
Sonderborg.
Sonderborg Lokalforening afholdt Tors
dag den 22. ZNaj Aften kl. 8 ekstra ordincert
Medlemsmode paa Fagforeningshnfet.
Formanden I. Hermannsen bod Vel
kommen og oplcrste Dagsordenen, der blev

godkendt, og man gik straks over til Be
handling af samme.
Der optoges 7 nye Medlemmer. Efter
lomgere Droftelse angaaende Afholdelse af
en festlig Sammenkomst blev der Enighed
om at afholde Festen den Z. August i Fiskehytten, hvortil der blev nedsat et Udvalg
der skulde foretage de nodvendige Foran
staltninger. Der blev videre vedtaget at
udsende en Tegningsliste, for at faa et Over
blik over hvormange der omtrent vilde del
tage i Festen. Samlingsstedet skulde vcere
paa Slotspladsen, og med Musik i Spidsen
Afmarch Kl. 2. Formanden bad om god
Tilslutning.
Herefter gav Formanden en Beretning
angaaende den nye Lov, der bagefter blev
droslet og enkelte Sporgsmaal fra Med
lemmernes Side klarlagtes. Under Evtl,
drosledes Fcellessammenkomsten for hele
Organisationen der er tomkt at skulde af
holdes i Augustenborg, hertil fandt en lille
Drostelse Sted der i det hele gik ud paa en
god Stemning for en saadan Foranstaltning.
Efter ak endnu nogle Sporgsmaal var bleven
drsftede sluttede Formanden Modet ved
101/2 Tiden.

Der drosledes til Slut nogle mindre For
enings Anliggender.
Efter endt Generalforsamling var der
fcelles Kaffebord og Sekretcrren i Amts
organisationen H. Clausen var kommen til
Stede og klarlagde en hel Del Punkte i den
nye Dnvalidelov, som trceder i Kraft til
1. Juli.

kegncrs Afdeling
har

g Faldnes Efterladte

Forsamling
Lordag, den 14. Juni 1924,
Aften Kl. 8
hos Jorgen Hoj, Ofterby med folgende
Dagsorden:
1. Beretning om den nye Lov med
Diskussion.
2. Droftelse af Sommerudflugten
til Augustenborg i Henhold til
A.-O. Delegeretmodets Beslutning.
3. Eventuelt.
Bestyrelsen.

H. Clausen, Sekretcrr.

Tandslet Afdeling.
Lokalforeningen Tandslet afholdt sin
aarlige Generalforsamling Lordag 0. 24. Maj
hos p. Petersen. Tandslet St. paa Gruno
af det daarlige Lejr var Forsamlingen ikke
saa godt besogt, som den vurde have vceret.
Da Generalforsamlingen var aabnet,
> aflagtes Beretning. Der er i det forlovne
! Aar udbetalt 160 Ar. til Konfirmationshjcetp.
Foreningen har afholdt 3 Moder t det
> sidste Aar.
Derefter forelagde Kassereren Regn> skabet der balancerede med 5ZZ.58 kr. For> eningen har et Kassebehold paa 2Z5.95 Ar
> Ester Lestyrelsesvalget blev Formanden,
l Kassereren og et Bestyrelsesmedlem fra Ertel bjerg genvalgt for et Tidsrum af to Aar.
> 2et vedtoges at indfore Bladet „Krigsinva' 1 ?« « ^ Medlemsblad. Bladet koster
.' Kr. aarligt som optrcrves halvaarlia
s sammen med Foremngskonlingenlet. Enkelte
! Medlemmer saar Vmdet tit,endt pr. post.
^ Disse Omkostninger betater Foreningen.
Efter en mindre Drostetse viste det sia
z at der fra Foreningen kunde blive god Detj tagelse til Festen i Augustenborg d. 10 Aug.

! daglige indenfor vor Organisation
z er jo, som jo ogsaa er meget nod/vendig for ak opretholde den, AfZ holdelse af Moder, korrespondere«
imellem A.-O. og Afdelingerne 0. l.,
imen lad os for en Gangs Skyld
1 kalde dette for en Vane, som vi maa
1 ruskes ud as. Vi Mennesker vil
ljo gerne se noget nyt og vi er tilIbojelige til at have Trang til Af-

Meddelelse fra Festudvalget.
Forend Festudvalgel kan skride til selve
Arrangementet afFesten den l0.August 1924
i Augustenborg vil del sammen med Ud
sendelsen af delte Blad tilstille de enkelte
Lokalforeningers Bestyrelser en Tegningsliste,
hvorpaa saa de Medlemmer der onsker at
deltage i Festen, bor tegne sig, og indbe
tale u person 1 kr.
Bi henstiller til de enkelte Bestyrelser
om at agitere for god Tilslutning og lade
Listen gaa rundt til alle Medlemmer i de
respektive Afdelinger..
Tegningslisterne skulde helst vcere til
bagesendt tilSekrelceren til senest den 20. Juni.
Festudvalget.

?

Selve Festen tager sm be
gyndelse kl. 3, hvor vi, sor ikke
at mangle kroefter til det som
ventes, samles om et rigtigt, godt
dcekketkaffebord. Indimellem Sang
og Taler vil et 6 Mands Orchester
underholde os med Musik. Der
vil sikkert voere en og anden, der
vil fremkomme med en. munter
historie for at der rigtig kan komme

Z. Aargang
isalion!
lse fra Afdelingens Kasse bringer
!r er der maaske et Postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
I. Der vil blive sendt et overl. 10"/<> as Eksemplarerne med.
lye tiltrædende Medlemmer eller
det. Ved hvert kvartalsafslnt>erom vil en Rettelse i Medlemstaget.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
S. i hver Maaned tit Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnoes.
!oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Sonderborg, Perlegade 73.
e sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
kema, trykt paa Bagsiden af en
Stadet gerne smaa Annoncer fra
en lille Pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Acelles;od Stolte og Anbefaling, ogsaa
!st i de mange Hjem hele Sonderirste Proveaar, og at det lcenge
im et Medlemsblad maa voere
de.

.odel i Vojens.
larts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
)t en talrig Forsamling fra alle
ming (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
iag — efter Appetiten at domme
' orhandlingen.

Oplysninger angaaende Lov Nr. 658 af
15.12.20 om Sygehjcelp til militoere In
valider i de Sonderjydske Landsdele.
Da der sikkert vil vcxre mange Med
lemmer i de enkelte Lokalafdelinger, som
ikke er bekendt med Bestemmelserne i ncevnle
Lov, og derfor ejheller kroever deres Ret til
Behandling pp. for deres Lidelser, skal jeg
ved det efterfolgende give nogle Oplysninger
desangaaende. Der ydes militoere Invalider. hvem der i Henhold til omhandlende
Lov er tilkendt en Understottelse, (Mililcxrrente) den Sygehjalp, som er fornoden for
at sjoerne eller i vcesentlig Grad nedsoette
den ved Militærtjeneste foraarsagede Invali
ditet eller for at forebygge en Forværelse
af den. Sygebehandlingen fortsattes saa
lcenge der kan ventes Bedring af Invalidi
teten eller Forogelse af Erhvervsevnen,
hjcelpen ydes af vedkommende Ophodlskommnne — Sogneraadet — og er aldeles
ikke Fattighjalp.
For at opnaa denne Sygehjcelp pp.
maa den enkelte forst og fremmest henvende
sig til Invalidencevnet om at faa ndfoerdiget
en Sygehjoelpsakteft, hvormed han saa hen
vender sig til Sogneraadet om at faa nd
foerdiget Garantibevis til Legen saasom til
Apoteket. Enhver har frit Lcegevalg. De
ndfcerdigede Garantiattester er kun gceldende
i Z Maaneder, men kan fornyes til enhver
Tid ved at medbringe en ny Sygehjcelpsattest fra Invalidencevnel. Sygehjælpen om
fatter:
1. Legehjoelp, Medicin samt Forsyning
med proteser, Vandager m. m.
2. Kur og Pleje paa Statens og kom
munernes Sygehuse.
3. Kur og Pleje paa til Behandlingen
af Sygdommen eller dens Folger
egnede Institutioner efter Invalidencevnets Bestemmelse.
4. Udgifter til Befordring af hertil
nodvendige Rejser.
Hvorvidt der nu, efter at den nye

vkn. vlsussi?

al

Det morsomme hjorne.
Hun: Jeg kan ikke forftaa, at Bruns
aldrig mere inviterer mig!
Han: Formodentlig fordi du altid kommer!
Le Rire.

Nygift.
Han: Er Hummerne kommet?
Hun: Ja, men jeg sendte dem tilbage
igen. De var ikke modne endnu — de var
helt sorte.
Ulk. Berlin.
— Moder, Hr. Bang har friet til mig.
— Jeg haaber da, at du sagde Ja til
ham, mit Barn.
— Aah, nej, Moder, det vilde vere mig
umuligt at elske en Mand med rodt Haar.
— Ja, men Du maa dog tage i Betragt
ning, at han har lidt af det!
Eafell's Saturday Journal.

— Tjener, hvad er det for noget, De har
givet mig?
— Bouillon.
— Bouillon, ja saa ^ saa har jeg i om
trent halvtredsindstyve Aar vasket mig i
Bouillon.
Der Brummer.

/Hax /boller, Zonclerborz

Annoncer.
tper petit Linie 2S Sre.)

lelewn

Rentelov lrceder i kiaftmed 1. Juli
d. Aar, indtrceder Forandringerskal jeg
til Dato ikke udtale mig om, men
vil jeg senere komme tilbage hertil. Hertil
vil jeg endnu bemerke, at al Sygehjoelp som
staar i Forbindelse med Invaliditeten er
Sygekassen udvedkommende, den er altsaa
ikke forpligtet til at yde Hjelp eller Under
ftottelse i saadanne Tilfelde.
I. Hermannsen,
„Formand for Sonderborg Afdeling."

121
billiget.

5un<1zs<1e40

5un<Izs«Ie 40

u^torei' alle 5Iag5 separations^
50>i<1t og zocit
^lekamker ^oliann ^es8en
?2
Reparationsværksted
kor Lykler. ^maskiner osv.
Oplakerin^ ak L^kler, Keserve6e!e paamontere«.

..Krigs-Invaliden" redigeres af L-erer Clausen. Kegnoes-, udkommer een Gang maanedlig. og koster 10 Sre pr. Eksemplar
Eftertryk af Bidrag i „krigsinvaliden" er forbudt.

nngsenresorsorgelje paa Betingelse
af, at den nye Mgtefcelle har dansk
Indfodsret, og at Enken ikke har
overskredet det 55de Leveaar.
Affindelsesbelobet kan dog kun
een Gang komme til Udbetaling
til een og samme Person.
Bestemmelserne i Loven om
Sygehjcelp og andre vil blive omS

onen, blev der efter lengere Droflelfe ned
sat et Udvalg.
Modet sluttede ved 1 Tiden.
H. Clausen. Sekretoer.
Sonderborg.
Sonderborg Lokalforening afholdt Tors
dag den 22. Maj Aften Kl. 8 ekstra ordincrrt
Medlemsmode paa Fagforeningshufet.
Formanden I. Hermannsen bod Vel
kommen og oploeste Dagsordenen, der blev

KMsHnvMeA
Sonderborg
Amtsorganisationens Medlemsblad

for Foreningen sor ssnderjyM krigsbeskadigede og Zaltmes Efterladte
1924

^ Sonderborg, den 1. )uli ^

See altid fremad,
det er dek rigtige.
holder Styrmanden kun Sje
med kolvandet,
lober han Skibet paa Land.
Denne Fremfoetning, som dette
lille Ord bringer, er god Livsvis
dom. Eksemplet, der knyttes der
til, beviser dek ufornuftige i altid
at se tilbage. En Skipper, der
kun har Oje for, hvor Skibet har
sejlet og ikke spejder efter Maalet
for sin Sejlads, vil ikke naa dek
onskede Maal, men lider Skibbrud
for eller senere. Billedet kunde
fores videre ud og gores anskuelige — Skibet normer sig Land,
men Skipperen agter ikke paa det.
Der trcekker et Udvejr op, Skipperen censer det ikke og formindsker
ikke Sejl, forend det er forsent.
Det vil i begge Tilscelde gaa Skibet
galt og Maalet naas ikke. Helt
omvendt vilde dek vcere naar Skipperen retter sit Blik fremad og har
Opmærksomheden henvendt paakyst
og himmel. Han vil efter bedste
Evne i alle Forhold'handle saadan,
at han klarer Skoerene og afvcerger
Farer, alt for at komme trygl i
Havn.

daglige indenfor vor Organisation
er jo, som jo ogsaa er meget uodvendig for ak opretholde den, Afholdelse af Moder, korresponderen
mellem A.-O. og Afdelingerne o. l.,
men lad os sor en Gangs Skyld
kalde dette for en Vane, som vi maa
ruskes ud af. Vi Mennesker vil
jo gerne se noget nyt og vi er til
bojelige til at have Trang til Af-

g Faldnes Efterladte
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Jeg kunde i fcerlig Grad tcenke
mig det ovenanforte Ord anvendt
paa os Invalider og efterladte,
krigen har tilfojet os Skade og
Savn, som vi ikke glemmer, og
derfor er vi tilbojelige til at se tilbage paa det der var inden Savnet
kom. Tankerne kan derved nok
blive tunge, Humoret synker og Villien til at kage fat slappes ofte.
Dermed bliver vi mindre godt skik
kede til at kage Livskampen op og
Livet bliver tungere at leve, maaske
atvortLiv forfejles. „Nej" „Villien
kast af i den ncermefte krav" som
det hedder i den kendte Sang. Vi
maa söge nyeMuligheder tilDygtiggorelser, brister der en Aorhaabning saa maa vi have fat i nye.
Og kunde vi gennem vor Forening
gore noget i den Retning til Betryggelse og Hjcelp for hverandre,
saa vil den deri have sin fornemste
Opgave. Derfor lad os ftaa fast
om den og de enkelte Medlemmer
indenfor den og ved Raad od Daad
opmuntre os selv og andre til at
saa levet et lykkeligt Liv, til Trods
for de forskellige Savn hver isoer
maa lide.
See fremad og ej tilbage.

Selve Festen tager sin Aegyndelse kl. Z, hvor vi. for ikke
at mangle kroefter til det som
ventes, samles om et rigtigt, godt
dcekketkasfebord. Indimellem Sang
og Taler vil et 6 Mands Orchester
underholde os med Musik. Der
vil sikkert voere en og anden, der
vil fremkomme med en. munter
Historie for ak der rigtig kan komme

Aargang

isation!
lse fra Afdelingens kasse bringer
!r er der maaske et Postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
I. Der vil blive sendt et overi. 10"/<> af Eksemplarerne med.
lye tiltrcedende Medlemmer eller
det. Ved hvert Kvartalsafflut«erorn vil en Rettelse i Medlemstaget.
, Meddelelse af enhver Ark, og
besvaret i Sporgernbrikken bedes
?. i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnoes.
!oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Sonderborg, Perlegade 73.
e sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
'kema, trykt paa Bagsiden af en
Stadet gerne smaa Annoncer fra
en lille Pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Fcelles;od Stotte og Anbefaling, ogsaa
!st i de mange Hjem hele Sonder»rste Proveaar, og at det loenge
im et Medlemsblad maa voere
de.

Odel i Vojens.
'arts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
)t en talrig Forsamling fra alle
;ning (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
mg — efter Appetiten at domme
orhandlingen.

Da den nye Lov om Forsorgelsen af militcere Invalider og
saadannes efterladte i de sonderjydske Landsdele ledsaget as Invalidencevnets Anmcerkninger og suppleret med Tabeller over de for
skellige Forsorgelseskategorier fra
Invalidenoevnet er bleven tilsendt
hver enkelt Rentenyder og denne
er, ved de Anmcerkninger Invalidencevnet har foretaget, mere forstaaelig for de enkelte Medlemmers
Vedkommende har vi fundet det for
overflodigt. som vi jo lovede, at
fremkomme med yderligere Oplys
ninger. Skulde der dog vcrre enkelte Paragrafer som ikke faa godt
forstaas. da er vi villige til at besvare alle Henvendelser og Foresporgsler.

Bestyrelsen.
Festen.

Person. Denne Tegning vi der
har ladet foretage var jo iGrunden
kun for at fole os for hvor stor
Interesse der kunde vcere for en
saadan Foranstaltning og uoermest.
da det er den forste af saadan
Art, for at faa et Grundlag at
bygge paa, om vi i det hele taget
kunde faa Tilslutning nok. Vi
beder derfor alle dem der ikke har
tegnet dem endnu til senest den
1. August at melde sig hos deres
Formand eller kasserer. I noeste
Udgave vil vi vcere saa vidt fremme
med Arrangementet, at vi kan
give et fnldestgorende Referat.

Bladudvalget.
Ullerup Afdeling.
Lokalforeningen Ullerup afholdt Sondag den 15. ds. sin aarlige Generalforsamling, med en
Dagsorden paa 4 Punkter.
Efter at Formanden havde
aabnet Generalforsamlingen og
budt de modte Velkommen gik man
straks over til Behandling af Dags
ordenen.
Af de behandlede Sager noev-

Indenfor Festudvalget ventes
der stcerkt paa Tilbagesenderen af
Tegningslisterne, ncermest for at
faa konstateret hvor stor Deltagelse
vi omtrendt kan vente og for rigtig at faa fat paa selve Arrangementet. Vi kan jo endnu ikke med- ner vi:
Det foretagne Valg af en ny
dele vore cerede Lcesere noget om
Bestyrelse resulterede med at WilFestens Overraskelser, men vi kan
meddele atSammenkomsten vil blive kenskjeldt, Ullerup blev genvalgt
som Formand,I.Petersen. Bojskov.
til alles Tilfredshed, da der vil
Næstformand, Bagermester Andre
blive gjordt alt til. for at faa den
sen, Avnbol. Kasserer og H. Jorgen
saa stemmningsfnldt som muligt.
sen. Blansskov, Sekretcer.
Vi er jo iudeusor Udvalget klar over
Til Revisorer valgtesI. Madsen
at Tegningen ikke er gaaet saa godt
og
).
Fick, Avnbol.
som den burde have gjordt. der
Herefter blev den nye Lov om
tildels kan skyldes den fortidlig UdForsorgetse til militcere Invalider
sendelse af Listerne ellerUIisforstaam. v.. der troeder i krast fra I.Inli
elser af Opkrævningen as 1 Kr. ä

af, at den nye Abgtefcelle har dansk
Indfodsret. og at Enken ikke har
overskredet det 55de Leveaar.
Affindelsesbelobet kan dog kun
een Gang komme til Udbetaling
til een og samme Person.

Bestemmelserne i Loven om
Sygehjcelp og andre vil blive om-

sat et Udvalg.
Modet sluttede ved 1 Tiden.
H. Clausen. Sekrelcrr.
Sonderborg.
Sonderborg Lokalforening afholdt Torsdag den 22. ZNaj Aften Kl. 8 ekstra ordinoert
Medlemsmode paa Aagforeningshnset.
Formanden I. Hermannsen bod Velkommen og oplceste Dagsordenen, der blev

1

Da vort Blad jo gerne paa
sin Vis skulde voere til Tjeneste i
alle Forhold vedrorende vore kaar,
kunde jeg godt tceuke mig at der

er mange, der sidder med Erfaringer
i praktiske Ting, som Havebrug,
Housen osv., som her i Bladet
kunde give Oplysninger og Vejledning til andre blandt kammeraterne, der for kork Tid siden har
skiftet Bo, faaet deres eget Hjem,
og som staar famlende over for
disse problemer. Som en kurios
Ting kan jeg noevne: Da jeg forske
Gang i egen Have skulde tilsaa
nogle Blomsterbede, valgte jeg to
Slags Fro i samme Bed; i Midlen
nogle Fro, som blev til en krybende
Blomsterplante, og udenom Fro af
Solblomster, og jeg havde ingen
Anelse om, at de blev saa hoje
(Mandshojde). Saadan arbejder
man tit famlende, naar der ingen
Vejledning gives og man skal begynde paa bar Bund. Derfor
kunde det kun voere kil Gavn om
kyndige indenfor vor Forening
vilde give deres Visdom fra sig
til Beloering for ukyndige Begyndere.
Der er intet, der frister mere og
holderHnmoretsundt, noget vikrigsinvalider mere end andre maa sorge
for end denne Syslen med Naturen
og dens Forteelser. For de fleste
af os, da jo de fleste bor paa
Landet eller har Adgang til Land,
vil det ikke voere vanskeligt at saa
egen Have. hvori meget as Familiens Behov kan vokse. Det at
eje og drive et Stykke Jord har
baade en nyttig og praktisk Side
og er i alle Maader gavnligt.
Om vi krigsinvalider med de forskellige Beskadigelser ogsaa ikke
kan udfore alle Ting. mangt kan

daglige indenfor vor Organisation
er jo, som jo ogsaa er meget nodvendig for at opretholde den. Afholdelse as Moder, korrespondere»
mellem A.-O. og Afdelingerne o. l.,
men lad os for en Gangs Skyld
kalde dette for en Vane, som vi maa
ruskes ud af. Vi Mennesker vil
jo gerne se noget nyt og vi er tilbojelige til at have Trang til As

Selve Festen tager sin Begyndelse kl. 3, hvor vi, sor ikke
at mangle kroefter til det som
ventes, samles om et rigtigt, godt
doekketkaffebord. Indimellem Sang
og Taler vil et 6 Mands Orchester
underholde os med Musik. Der
vil sikkert voere en og anden, der
vil fremkomme med en. munter
Historie for at der rigtig kan komme

d. A., droftet og debatteret, og for
skellige Sporgsmaal blev besvarede.
Man gik saa over til Behandling
af Foellesfammenkomften indenfor
A.-O., der agtes afholdt d. 10. August
i Augustenborg. Formanden bad
de tilstedeværende om at deltage i
Festen og meddelte ak de kunde
tegne dem paa den os tilstillede
Tegningsliste. Under Punkt Eventuelt drosledes nogle mindre Foreningsanliggender hvorefter Formanden sluttede Generalforsam
lingen.
Wilkenskjeldt. Formand.

kegnoes.
Kegnes Afdeling afholdt Forsamling den 14., som bekendtgjordt
i krigsinvaliden. Der var ikke
modt ret mange Medlemmer. Angaaende Bladet herskede der Tilfredshed og det besluttedes at lade
det komme hver Maaned og fordele
det paa samme Maade der hidtil
er bleven anvendt. Der gaves ligeledes forskellige Oplysninger om
den nye Lov og enkelte Sporgsmaal
besvaredes.Herefter fremlagtes Tegningslisien til den indenfor A.-O.
i August planlagte Udflugt til Augustenborg. Af Forsamlingen ankedes der over, hvorfor Festudvalget ikke havde medsendt nogen
Redegorelse for Opkrævningen af
1 krone.
Sekreloeren.

g Faldnes Efterladte

Z. Aargang
isation!
lse fra Afdelingens kasse bringer
?r er der maaske et Postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
I. Der vil blive sendt et overl. 10"/<> af Eksemplarerne med,
lye tiltroedende Medlemmer eller
det. Ved hvert kvartalsafflut>erom vil en Rettelse i Medlemstaget.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnoes.
'oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Sonderborg, Perlegade 73.
e sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at voere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
kema, trykt paa Bagsiden af en
Stadet gerne smaa Annoncer fra
en lille Pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Foelles;od Stotte og Anbefaling, ogsaa
!st i de mange Hjem hele Sonder>rfte Proveaar, og at det loenge
im et Medlemsblad maa vcere
de.

lSdet i Vojens.
larts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
)t en talrig Forsamling fra alle
ining (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
mg — efter Appetiten at domme
- 'orhandlingen.

i Tidens Lob lceres, det goelder
kun om at ville og saa tage fat.
)eg har selv provet det gennem
mange Aar at udfore meget Arbejde i Haven med en Haand, som
efter Evne bliver understottet af
Krop og Benene. Det gaar. og
mangen Gang rigtig godt. Lidt
Taalmodighed skal der til i Vegyndelsen. men snart bliver det
Vane og volder saa ikke storre
Vanskelighed. Naar Villien saa
bliver hjulpet af kendskab og Er
faring skal Resultatet nok blive
tilfredsstillende. Ved at driveHonseri, der efter min TNening er let
tere og bedre end Biavl og meget
andet, og som let lader sig gore
i Forbindelse med et Haandvcerk i
mindre Omfang, vil Forholdene
for en krigsinvalid voere af nogen
lignende Art som ved Haven. Det
gcelder der som andre Steder at
fare med Lempe, d. v. s. begynde
smaat og gaa fremad Skridt for
Skridt. Saa uudgaar man lettere
Fejlslag og bliver forfkaanet for
storre Tab.
Bredsten Skole, (Kegnoes), 20. Juni 24,

Clausen.

kontingentblanketterne for Juli
kvartal 1924 udsendes i Vegyndelsen af nceste Maaned og bedes
tilbagesendt kassereren til senest
8 Dage efter Modtagelsen. De
Afdelinger der plejer at afregne
hvert Kvartal for krigsinvaliden
bedes snarest muligt at afregne
for det kommende kvartal.

Det morsomme Hjorne.
— Doktor, har de nogensinde
begaaet en alvorlig Fejltagelse?
— kun een Gang. Jeg kurerede
en Mllioncer paa tre Dage!
London Mail.

— Finder de ikke. at Doktoren
er en charmerende ZNand? Han
har dog en vidunderlig TNaade at
tage Livet paa!
— ^la — iscer andres!
^

Le Rire.

Max Moller. Zgncwi-boi-g
5lm-iz^e50 Zkomazer 5un^a<ie-.o

Annoncer.
(Per petit Linie 25 Sre.)

u^ssrer sile 5Iag5 ^eparationsi'

vkn. Visus««
5on<jerborg. psi-Iszs-js SS
Isiöson dir. 121

gl l.sztbilksi'zsl billigst.

5olirtt oz zo<it

7. L.
- dinarer - diZaretter

Eftertryk as Vidrag i „krigsinvaliden" er forbudt.

as, at den nye A5gtefcelle har dansk
Indfodsret, og at Enken ikke har
overskredet det 55de Leveaar.
Affindelfesbelobet kan dog kun
een Gang komme til Udbetaling
til een og samme Person.
Bestemmelserne i Loven om
Sygehjcelp og andre vil blive om-

sat et Udvalg.
Modet sluttede ved 1 Tiden.
H. Clausen, Sekretirr.
Sonderborg.
Sonderborg Lokalforening afholdt Tors
dag den 22. Maj Aften Kl. 8 ekstra ordincert
Medlemsmode paa Aagforeningshuset.
Formanden I. Hermannsen bod vel
kommen og oploeste Dagsordenen, der blev
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Sommerfesten i Augustenborg den IV. August M4.
For at vor Organisation kan
opretholdes er det jo nodvendigt
at vi Invalider og Efterladte
holder sammen Side om Side.
Dette har jo ogsaa de sidste Aar
visk sig ved, at vort Medlemsantal er foroget, at vi har oprettet
nye Foreninger og ak vi har saaet
et Medlemsblad o. s. v. Soerlig
dek sidste maa vcere og er et godt
Bindeled, men for at blive endnu
mere knyttet til hinanden, da vilde
det vcere soerligt godt for vor Or
ganisation, hvis vi, ligesom andre
Sammenslutninger, foranstalter Foellesmoder.
Med dette Formaal for Oje,
er det jo netop vi vil afholde en
Sammenkomst den 10. August. Det
daglige indenfor vor Organisation
er jo, som jo ogsaa er meget nodvendig for at opretholde den, Afholdelse af Moder, korresponderer!
mellem A.-O. og Afdelingerne o. l.,
men lad os for en Gangs Skyld
kalde dette for en Vane, som vi maa
ruskes ud as. Vi Mennesker vil
jo gerne se noget nyt og vi er tilbojelige kil at have Trang til Af-

vekslinger, eller komme til at undre
sig, thi Undren er et af Menneskets
storste Nydelser. Med den Tanke
at komme til at nyde en Asveksling og ikke altid det samme, da
kommedtil Augustenborg d. 10.Aug.
Netop Augustenborg der ligger ved
Hav og Skov er det Sted som
rigtig indbyder til en gemytlig Fest.
Her har vi det gamle Slotshotel
med sin smukke Have og det pragtfulde gamle Slot, der med sin smukke
Park med dens lange Alleer strcekker
sig helt ned til Augustenborg Fjord.
Selv om der er en og anden der
har set det for vil der vcere dem
iblandt der ikke har vceret der,
og vi vil anbefale alle dem, der
har Tid. at mode til denne Fest.
Selve Festen tager sin Begyndelse Kl. 3, hvor vi, for ikke
at mangle krcefter til det som
ventes, samles om et rigtigt, godt
dcekketkaffebord. Indimellem Sang
og Taler vil et 6 Mands Orchester
underholde os med Musik. Der
vil sikkert voere en og anden, der
vil fremkomme med en. munter
Historie for at der rigtig kan komme

lfe fra Afdelingens kasse bringer
r er der maaske et Postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
I. Der vil blive sendt et overl.
af Eksemplarerne med.
iye tiltrcedende Medlemmer eller
dek. Ved hvert kvartalsafslutierom vil en Rettelse i Medlemstages.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnoes.
'oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rk, Sonderborg, Perlegade 73.
e sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
kema, trykt paa Vagsiden af en
Stadet gerne fmaa Annoncer fra
en lille Pris i dek Omfang som
kes at vort Blad, som paa Fcelles;od Stolte og Anbefaling, ogsaa
!st i de mange Hjem hele Sonderirste Proveaar, og at det loenge
im et Medlemsblad maa vcere
de.

Odel i Vojens.
larts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
)k en talrig Forsamling fra alle
ming (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
mg — efter Appetiten at domme
orhandlingen.

i Tidens Lob toeres, det goelder
kun om at ville og saa tage fat.
Jeg har selv provet det gennem
mange Aar at udfore meget Arbejde i Haven med en haand, som
efter Evne bliver nnderstottet af
Krop og Venene. Det gaar, og
mangen Gang rigtig godt. Lidt
Taalmodighed skal der til i be
gyndelsen, men snart bliver det

Kontingentblanketterne for Juli
Kvartal 1924 udsendes i Begyn
delsen af nceste Maaned og bedes
tilbagesendt kassereren til senest
8 Dage efter Modtagelsen. De
Afdelinger der plejer at afregne
hvert kvartal for krigsinvaliden

lidt Feststemning over det hele.
Og saa Bornene, for dem vil der
vcere mange Overraskelser. Der
er karrusel, Borneforlystelser og
hvad Born ellers synes om. Vi
skal ikke komme noermere ind paa
dette her iBladet, da dette Arrange
ment foretages af Augustenborg
Afdeling. Voksne er der ogsaa
tcenkt paa idet de kan faa Lejlighed til at forfoge deres Lykke i
et Skydetelt. En karruseltur vil
der ogsaa vcere mangen een der
synes om.
Med dem som ynder at nyde
Naturen har rig Lejlighed dertil,
ved ak gaa en Tur i parken.
Ara klokken 6 til 7 samles vi saa
igen om Bordene, for at nyde lidt
til de medbragte Madkurve. Enhver kan da kobe sig kaffe eller
en Ol alt som han selv lyster, ogsaa
her giver Orchestret Underholdning
med nogle koncertstykker. Vi er
nu snart naaet gennem hele Festprogrammet, dog vil vi ikke omtale
den storste Overraskelse, der maa
blive enHemmelighed, for atGlceden
over denne kan blive saa meget
storre. Om Aftenen vil Salen ogsaa
staa til Raadighed for os og Orcheftret vil atter rykke indendors
saa enhver der har Lysk vil knnde
faa sig en lille rask Svingom. Vi
er saa smaat kommet hen til den
Tid at klokken bliver 10^2 og
Turen maa gaa med Toget
hjemad. For at vi ikke skal vcere
afhcengig af dette Tog er der en
Vil til Raadighed, saa alle vil
kunde se at der er sorget og tcenkt
paa alle'Enkeltheder for at det rigtig

kan blive en Festdag. Kom derfor
med til denne Fest, hvor mangen
en krigsdeltager vil troeffe sammen
med andre kammerater og faa sig
en Sludder med samme. Bekendtskaber vil blive stiftet og de enkelte
vil derigennem blive fastere knyttet
til vor Orginifation. Denne Tur
skulde gerne blive saa vellykket som
mulig, derfor slutter Trop med
dem som vil til Augustenborg
den 10.' August.
Fesludvalget.

Beretninger
over forskellige Znvalidelove.
Igennem vort Blad vil der
ved en Artikelrcekke blive forfogt
at give en Fremstilling af militoere
Invaliders kaar i de forskellige
Lande, og det Land der ligger os
uoermest at begynde ved hvorefter
vi fonderjydske Invalider og de
faldnes Efterladte her i Landsdelen bliver forsorget, er jo betinget ved Landsdelens Genforening
med Danmark og er en selvstcendig
Lov ved Siden af den for det
ovrige Danmark gceldende, og som
vi vil komme i Betragt for dem
— ogsaa af vor Landsdel - som
paadrager sig en Beskadigelse i
den danske Hcers Tjeneste. Denne
Lov er fra den 22. December 1919
og traadte i kraft 1. Januar 1920.
Den falder i 4 kapitler: Invalider,
Enker, Born og alm. Bestemmelser.
Invaliditeten bedommes efter Indskrivning af Dygtighed til at udfore borgerlige Erhverv. Den loegger ikke vcegt paa at Beskadigelse

j
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gorInvaliden ubrugbar kil Militcertjeneste.
Invaliderne er delt i 3 Hoved
grupper. 1. Afdeling omfatter dem
som har mistet enhver Erhvervsevne (det behoves ikke at betyde
personlig Hjoelpeloshed, men det
vi kalder 100°/») de faar 3 000 kr.
aarlig. 2. Afdeling omsatter dem,
der har mistet siorste Delen af deres
Erhvervsevne (ca. 60 til 90°/,), og
de faar fra 1200 til 2 400 kr.
aarlig. 3. Afdeling omfatter saa
dem, hvis Erhvervsevne er bleven
fastsat i mindre Grad og de faar
1 000 kr. aarlig. For Invalider
fra krigen 48 til 51 og 64 udvides disse Belob med 300 kr.
Der er ellers ingen Forskel mellem
Krigs- og Fredsinvalider, Officerer
og Menige. Tillag efter Tjeneste
tid gives heller ikke.
Enke- og Bsrneforforgelfe tilstaas tromgende Enker og Vorn
ester Invalider og dem der er drcebte
eller dodelig saaret under Tjenestens
Udforelfeellerdodafen ved Tjenesten
paadragen Sygdom. Da denne er
bestemt efter Trang er dens Hojde
meget forskellig og bestemte Tal
kendes ikke. Forforgelfen udredes
af Statskassen.
(Fortsattes.)
Augustenborg Afdeling.
Augustenborg - Lokalforening
afholdt sin aarlige Generalforsamting Mandag den 21. Juli Aften
Kl. 8 paa Frost's Hotel i Augusten
borg. Der var modt 15 Medlemmer.

Der behandledes:
1. kasseberetning. Regnskabet
fremlagtes as Regnskabssoreren
Brygman i Augustenborg, der blev
revideret og befunden for rigtigt af
Forsamlingen. Regnskabet balancerede med 66,45 kroner.
2. Foelles Sammenkomsten den
10. August. Ordet blev straks givet
til Brygmann der som Medlem af
Festudvalget aflagde Beretning om,
hvorledes Udvalget havde udarbejdet
Festprogrammet, hvortil der fandt
en lomgere Droftelse Sted. Der
besluttedes at scelge en lille Blomst
sor 25 Ore ved Festen, til Fordel
for trcengende Medlemmer. Til
Medlemmer af Festkomiteen valgtesC. Sorgensen, Augustenborg og
Jacob Elausen, kettiug.
3. Eventuelt. Herunder drostedes sorskelligeForeningsanliggender
og Klokken var naaet kil 10, da
Generalforsamlingen sluttedes.
C. Nielsen.
Ssnderborg Afdeling.
Ssnderborg Lokalforening af
holdt Tirsdag den 22. ds. Aften
kl. 8 ordinoert Medlemsmode paa
Fagforeningshufet, hvortil der ca.
deltog 30 Medlemmer.
Formanden I. Hermannsen
aabnede Modet, bod de modte Velkommen og mente, ak da det net
op var vor Udflugt til Fiskerhytten
der var paa Dagsordenen burde
der have modt flere Medlemmer.
Hvad Udflugten angaar da kunde
Festndvalget meddele Forsamlingen
at hele Arrangementet, paa smaa

lse fra Afdelingens Kasse bringer
?r er der maaske et Postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
I. Der vil blive sendt et overi. 10"/<> af Eksemplarerne med.
iye tiltroedende Medlemmer eller
del. Ved hvert kvartalsafflnt'erom vil en Rettelse i Medlemstaget.
, Meddelelse af enhver Ark, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
5. i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnoes.
!oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rk, Ssnderborg, Perlegade 73.
e sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
ugen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
kema, trykt paa Bagsiden af en
3ladet gerne smaa Annoncer fra
en lille Pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Fcelles;od Stotte og Anbefaling, ogfaa
si i de mange Hjem hele Sonderirske Prsveaar, og at det lcenge
im et Medlemsblad maa vcere
de.

.odet i Vojens.
tarts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
dt en talrig Forsamling fra alle
sning (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
nag — efter Appetiten at domme
forhandlingen.

i Tidens Lob loeres. det goelder
kun om at ville og saa tage fat.
Jeg har selv provet det gennem
mange Aar at udfore meget Arbejde i Haven med en Haand, som
efter Evne bliver nnderstottet af
krop og Venene. Det gaar, og
mangen Gang rigtig godt. Lidt
Taalmodighed skal der til i Be
gyndelsen, men snart bliver det

Kontingentblanketterne for Juli
kvartal 1924 udsendes i Begyndelsen af nceste Maaned og bedes
tilbagesendt kassereren til senest
8 Dage efter Modtagelsen. De
Afdelinger der plejer at afregne
hvert kvartal for Krigsinvaliden

Enkeltheder noer, var i den bedste Lastbil til Raadighed for 50 Ore
IPerson.
Orden.
Punkt 3: Ildflugten til Au
Af de behandlede Sager
gustenborg den 10. August indenfor
ncrvner vi:
Punkt 1: Optagelsen af nye hele Organisationen.
Ordet blev givet til Clausen,
Medlemmer.
Der indmeldtes 4 nye Med- der som Medlem af Udvalget aflemmer som alle blev optaget i lagde en Beretning og bad til Slut
om at deltage i samme.
Foreningen.
Punkt 4: Eventuelt,
Punkt 2: Udflugt til FiskerDer blev anket over at krigerhytten den 3. August.
gravene
havde henstaaet i lcengere
hertil blev Ordet givet til
Tid
uden
at vcere blevne vedlige
Festudvalgets Formand, Hr. Worck,
der aflagte en kort Beretning om holdte. Det viste sig ogsaa efter noerFestens Program. Samlingsstedet, mereDrostelseat Vedligeholdelsen af
skulde, som allerede noevnt, voere Gravene i det sidste Aar ikke var
Slotspladsen. Derfra Afmarch kl. 2 bleven overladt til nogen. Frn Freese
'med Musik i Spidsen. Der maa Parkgade 1, gav Tilbud paa, for
strcebes hen til at denne Fest maa 30 Kr. aarlig, at ville overtage
blive en vellykket, og at vi nceste dette Hverv. Tilbudet tiltraadtes.
Aar kan komme til at afholde en Rogat hoevdede, at Udgifterne der
lignende. Jeg vil bede alle dem, blev ydet til Udbringelse af de
der har Lyst til at deltage, tegne trykte Indbydelser kil Moderne var
sig paa Listen, der i de noermeste for store og mente om der ikke
Dage vil blive dem forelagt. Her- kunde gores noget til for at Udefter meddelte Formanden, at Skive- gifterne blev mindre. Hertil fandt
skydningen kunde der ikke gives der en lcengere Droftelfe Sted inden
Tilladelse til. men der kunde til- man enedes om, at Moderne skulde
lades Skydning med Bolde. De fastlcegges til den forste Onsdag i
udsatte Prcemier ved Skydningen hveranden Maaned og bekendtblev efter lcengere Droftelfe bestemt gores i krigsinvaliden, man vilde
til at skulde vcere nyttige Husgen- derved spare at lade scerlige Indstande og ikke Solvgenstande. For- bydelser trykke.
Modet sluttedes ved 10 Tiden.
manden meddelte, at Vognmand
H. Clausen, Sekretoer.
Clausen havde lovet at stille sin
.

.. ttnlk

En Karetmagerlmlmg
sgges siraks eller senere
Karl Daus, Karetmager, Aabenraa.

Ncerinere Henvendelse til Karl Daus, paa
Jnvalideskolen, Sonderborg.

vor Udflugt til „Iisker
hytten" paa Sondag, den
3. August 1924. Afmarch Kl. 2 fra
Slotspladsen. — kaffebord. Borneforlystelser, Skydning forVoksne osv.
Bestyrelsen.
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beretninger over forskellige
Znvalidelove.
(Jortsoeltelse)
Loven af 22. April 1919
afloste en Lov af 9. April 1851,
som igennem forskellige Lovbestem
melser op igennem Tiden er bleven
cendret og udvidet. I denne Lov
blev del forste Gang foreslaaet at
Staten, overfor de ved Udsorelsen
afden militcere Tjeneste beskadigede
personer er forpligtet til at forsorge saadanne. ZNen der toges
stoert Hensyn til om den betreffende
In valid varformnende eller troengende. Denne Bestemmelse er dog
ophcevet 1876, hvorefter Invalideforforgelsen ansaas som en Erstatning for og en Anerkendelse af det
Statens Tjeneste ydede Offer. Invaliderne deltes i tre Grupper og
Forforgelsen blev tilkendt for vedvarende, hvor Svagheden maatte
anses for at vcere uhelbredelig dog
kun saaledes et Aar ad Gangen
indtil det viste sig at Svagheden
ikke vilde bedre sig, traadte den
vedvarende Forsorgelse i kraft.
De cetdste Spor af Statens
Forpligtelse til at yde Invalideforsorgelse findes her i Danmark

Rente. Dog kan Invalider med
mindre Erhvervsnedsoettelse opnaa
en Affindelsessum, hvis Hojde afgores af Ministeren. Renten kan
fastscettes for altid ved Beskadigelser
der ikke forandrer sig, eller til Tid ved
anden Beskadigelse som kan bedres,
da vil der blive foretaget Lcegeundersogelse fra Tid til anden

i Kong Frederik

V

7lr. 6

Sokrigslov af

1752, § 935 hvor der ftaar:
„Bliver nogen af Vores Tjeneste
saaret eller lemloestet, da ville Vi
ham paa Vores Bekostning lade
lcege, imidlertid give ham hans
Besoldning og saa ham en Gave
lade udbetale". Denne Gave —
altsaa efter vore Forhold en Affindelfesfum een Gang for alle var fastsat for venstre Arm eller
Haand til begge Ojnenes Forlis
fra 200 til 1000 Rdl. Mistede
paagoeldende sin Forlighed og ikke
mere kunde tjene kongen eller
ernoere sig selv og han ikke for sin
Skade havde modtaget sin Gave.
gaves der ham Tilsagn om enten„et
Tilskod eller pension" til nodtorftig
Underholdning eller Beskikkelse til
saadan Embede, hvortil han eudnu
kunde findes bekvem og have Leve
brod (altsaa en..Zivilversorgungsschein"). Det gjalt kun for Sostaten.
Landstaten var meget daarligere
stillet, de kunde kun opnaa en mindre
pension paa 18 Rdl. aarlig og var
ellers anvist paa privat Godgorenhed eller ved Tilskud af Fonds der
indsamledes ved Gaver, somFonden
for kvcestedes og FaldnesEfterladte
der oprettedes efter Slaget den

YMp, saa et YMpetilloeg.
Som 100 0/0 anses Tab af to
Lemmer. 1 Lem og 1 Oje. Blindhed, fuldstcendig Lamhed og andre
alvorlige Beskadigelser.
90"/o.
80"/<).

Tab af hojre Arm ved
Skulderen fra 36 til 54 8?>.
Tab af hojre Arm med
lille Stump, Tab af 1 Ben

z Faldnes Efterladte

?. Aargang

isalion!
lse fra Afdelingens Kasse bringer
r er der maaske et postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
I. Der vil blive sendt et overl. 10"/<> af Eksemplarerne med.
lye tiltrædende Medlemmer eller
det. Ved hvert kvartalsaffluterom vil en Rettelse i Medlemslages.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
?. i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnoes.
oder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Ssnderborg, perlegade 73.
e sig selv, er prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har ana Trykkeriet blive tilstillet hver
kema, trykt paa Bagsiden af en
3ladet gerne fmaa Annoncer fra
en lille pris i det Omfang som
?es at vort Blad, som paa Fcelles;od Stotte og Anbefaling, ogfaa
si i de mange Hjem hele Sonder»rste proveaar, og at det loenge
im et Medlemsblad maa vcere
de.

.gdet i Vojens.
tarts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
dt en talrig Forsamling fra alle
zning (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
nag — efter Appetiten at domme
forhandlingen.

2. April 1801 og som fik Tilskud
fra Staten. Af disse Fonds ud
betaltes der ogsaa Understottelse til
Faldnes Efterladte.

Vor Sommerfest i Augustenborg.
Over al Forventning blev den
10. August, som den forste Stcevnedag indenfor vor Organisation, en
Dag mange sikkert ikke vil glemme.
Hele Forsamlingen, der omtrent
talte 400 Deltagere, havde fra Be
gyndelsen til Slut Prceg paa at
alle var godt tilfredse med det der
var gjort fra Festudvatgets Side, for
at faa Festen saa vellykket som
mulig, vi tvivler heller ikke om
at alle er rejst hjem med den Forvisning om at have oplevet en
minderig Dag for forste Gang i
deres Forening.
Festudvalget skal hermed heller
ikke undlade at bringe alle Deltagere
sin hjerteligste Tak med den Forventning om at hvis vi til nceste
Aar afholder en lignende Sammenkomst vil I virke med tit. at vi
faa alle dem med, som ikke var
med i Aar. Vi ved at vi har
mange der vil hjcelpe os, saa vi
nceste Gang kan modes alle og da
komme op til de 900 Deltagere.
Vi maa jo ruskes ind i det
gamle igen. Gaa med til Moderne,
see til at faa saa mange med som
muligt, saa kommer der Interesse
og mere Sammenhold til Opstaaelse
og vi bliver en stcerk Organisation
hvorved vor Indflydelse bliver
storre og de krav og Onsker vi vil

manden meddelte, at Vognmand
Etausen havde tovet at stille sin
'

En Karelmagerlkrling
sgges straks eller senere
Karl Daus. Karetmager. Aabenraa.
Rcrrmere henvendelse til Karl Dans. paa
Invalideskolen, Sonderborg.
.^gs^dm^e^^
Eftertryk af Vidrag i „krigsinvaliden" er forbudt.

komme frem med kan lettere blive til
Virkelighed. Dette har vi jo netop
manglet hidindtil, og det er paa
hoje Tid vi er bleven vaagen, som
det jo lader til er Tilsceldet med
Sonderborgs Amtsorganisation.
Festudvalget.

Vemlerkninger
om Wndelse as ZnvMerenten.
Da der fra mange Sider er
bleven forespurgt om ovennævnte
Ting ogsaa i Sporgekasseu skal der
her fremkommes med folgende Redegorelse:
1. hvor hoj bliver Affindelsessummen?
Dennes Hojde retter sig efter
Invaliderentens Grundsum (det saakaldte Forsorgelsesbelob jfr. Lovens
§ 6) og efter Alderen paa den be
treffende Rentenyder der frem
sætter Begcering om en Affindelse
een Gang for alle. Ved Affindelsen bortfalder de i Lovens
31
og 44 (Dyrtids- og Krigstilleget.)
En Krigsinvalid med en Erhvervsindskrcenkning paa 25"/o, 35
Aar gammel, vil f. Eks. naar han
er gift oppeboere enaarlig Rente paa
660,00 kr. og vil, hvis en Affindelfe er onskelig, kunne faa de
under § 6 Forsorgelsesbelob 300 kr.
udbetalt 15 Gange efter Tabellen
i § 9.) altfaa en Sum paa 4500 kr.,
hvilken kun udgor ca. 7 Gange det
aarlige Rentebelob inkl. Dyrtidsog krigstillceg. Derefter ophorer
hans fremtidige Forforgelse og

Modet sluttedes ved 10 Tiden.
H. Clausen, Sekreter.
vor Udflugt til „Fisker-

hMn p°° s»ndag.

3. August 1924. Afmarch Kl. 2 fra
Slotspladsen. — Kaffebord, Borneforlystelser,Skydning sorVoksneosv.
Bestyrelsen.
°» ^

^

militcere Sygehjcelp, og det maa
derfor noje overvejes, inden man
foger om Affindelse.
2. Hvem kan faa Affindelse?
Loven siger (§ 9) „Naar Om
stændighederne taler derfor ogInvatiderne fremsoetter Begoering derom
skal der i Tilsoelde af simpel kirngiske Skade uden komplikationer
kunne bevilges en Affindelsessum
een Gang for alle, for faa vidt
Invaliditetsprocenten ikke overstiger
25<'/<>.
Beskadigelsen maa derefter ikke
overstiger 25"/<> og Skaden maa ikke
kunne blive vcerre eller bedre.
Invalidencevnets Anmærkning til
omtalte § er folgende: Bevilling
af Affindelsessummer een Gang
for alle i Stedet for lobende Ud
betaling af Invaliderente kan
faaledes kun tilstaas efter Begoering
fra Invalidens Side naar Invaliditeten beftaar i lettere Læsioner paa
indtil 25"/<>, der har medsort varig
Erhvervsindskrcekning og naar Omskændighederne efter Ncevnets Skon
iovrigt taler derfor.
Det vil altfaa sikkert ikke vcere
saa let en Sag at opnaa en Afsindelse og det vil heller ikke vcere
helt gunstig at söge om Afsindelse
af Renten.
Mens det er en ugunstig og
tvivlsom Forretning at söge Afsindelse vildeVejen til atsogeetLaan
vcerebedre. Gennemden sonderjydske
Laanekasse er der givet krigsinvalider den Mulighed at starte
et Laan paa deres Rente op til
3000 kr., alt efter Erhvervsindskrcenkningens Grad. Der ydes som

Regel, hvortil ogsaa Svcerskade
tillceget regnes, Laan af Renten
op til 35"/<> det vil sige Gceldsafdraget maa ikke overstige meget
over en Trediedel af den i §§ 6
og 8, oppeboerende Rente.
Ved 33'/:;"/<> Erhvervsindfkroenkning vil man kunne opnaa
et Laan paa (400 kr. : 3 . 10
^ 1330 Kr. Ved 50"/«» bliver
Laanet (600 Kr.
300 kr : 3 . 10
^ 3000kr. Invalider med hojere
Procentsats kan ikke faa Laan udover
3000 kr. Laanet bevilges af
Laanekasfen, hvorimod Invalidencevnet kun er Gennemgangsled
til hvilket Andragendet stilles.
Hvem der een Gang har faaet Laan
kan ikke faa igen. Som Sikkerhed
fordres Renten eller en SikkerhedsHypothek paa Ejendommen, hvis
en saadan kan stilles. Amortisationen er soedvanlig fra 7—10 Aar i
halvaarige Rater og forrentes, med
4"/«». Ifolge Bladmeddelelser har
Finansudvalget gjordt Udkast til
en ny Lov om Dristslaan til krigs
invalider, som vil komme til Behandling ved ncesie ordincere Rigsdagssamling og det forventes, at
denne vil byde Muligheder for
siorre Laan, hvorfor det maaske
vil vcere bedre at vente indtil denne
Lov foreligger fcerdig.

Rente. Dog kan Invalider med
mindre Erhvervsnedsoettelse opnaa
en Affindelsessum, hvis Hojde afgores af Ministeren. Renten kan
fastsoettes for altid ved Beskadigelser
der ikke forandrer sig, eller til Tid ved
anden Beskadigelse som kan bedres,
da vil der blive foretaget Lcegeundersogelse fra Tid til anden

HMp, saa et Hjcelpetillceg.

öMgerubrik.
1. Raar jeg vil have min Rente
kapitaliceret, faar jeg den saa
udbetalt efter det fulde Belob
jeg oppeboerer for Tiden?
2. Da jeg faar 33
hvor stort
et Belob vilde jeg saa kunne
faa udbetalt?

Som 100"/o anses Tab af to
Lemmer, 1 Lem og 1 Oje, Blindhed, fnldstcendig Lamhed og andre
alvorlige Beskadigelser.
90"/o.
80"/<).

Tab af hojre Arm ved
Skulderen fra 36 til 54
Tab af hojre Arm med
lille Stump, Tab af 1 Ben

liüen
g Faldnes Efterladte

Aargang
isation!
lse fra Afdelingens kasse bringer
ir er der maaske et Postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
s. Der vil blive sendt et overl. 10"/<> af Eksemplarerne med,
Me tiltrædende Medlemmer eller
det. Ved hvert kvartalsafflut>erom vil en Rettelse i Medlemstages.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
5. i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnoes.
toder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Sonderborg, Perlegade 73.
e sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afge Medlemmer, som den har an.a Trykkeriet blive tilstillet hver
skema, trykt paa Bagsiden af en
Bladet gerne smaa Annoncer fra
l en lille Pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Foellesgod Stotte og Anbefaling, ogsaa
est i de mange Hjem hele Sondersrste Proveaar, og at det loenge
om et Medlemsblad maa voere
ide.

lodet i Vojens.
tarts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
dt en talrig Forsamling fra alle
zning (som ikke var med paa den
dte Dagsorden, men som faldt i
nag — efter Appetiten at domme
forhandlingen.

3. Kan man faa storre Laan
naar det sker gennem Invalidencevnet med Renten som
Sikkerhed?
E. k.
1. Udbetalingen sker kun ester
Grundbelobet (jsr. Lovens § 6.)
2. De kan ikke söge om Assindelse
da deres Erhvervsindskrcenkning er
over 25"/o.
3. Ja, De kan faa et Laan med
Renten som Sikkerhed. Indsend
Andragende til Invalidenoevnet og
De vil faa et Skema tilsendt
hvilket De i udfyldt Stand retunerer
til Ncevnet, (iovrigt henvises til
vor Artikel andetsteds i Bladet.
Red.

Lerelning sra Selegerelmsdel.
Amtsorganisationen afholdt
Sondagen den 3.August, Formiddag
kl. 8^2 ordinoert Delegeretmode paa
hotel kobeuhavu, hvortil der kun
var modt Delegerede fra 4 Afdelinger.
Formanden hans Petersen
aabnede Modet, bod de modte Vel
kommen idet han beklagede at der
ikke var modt flere, han meddelte
herefter at Bestyrelsen kun havde
et Punkt paa Dagsordenen. Basarsporgsmaalet behandledes samt
nogle Punkter henhorende under
Forskelligt. Endvidere besluttedes
der at afholde et ekstraordinært
Delegeretmode i September.
AfdebehandledeSagerncevnervi:
Afholdelse af en Basar.
Efter lcengere Droftelse blev der
Enighed om. at kun Bestyrelsen
skulde foretage de nodvendige Foranftaltninger til Basaren og saa
forhandles videre ved ncesie Mode.
Der var god Stemning for at der
skulde afholdes en Basar i Lighed

med forrige Aar.
Eventuelt. UnderdettePuukt
droftedes forskellige Sager saa som:
Laan paa Renten. Kapitaliceringen
af Renten. Anfcettelfe af en Invalidekonsulent, krigergravene paa
Sonderborg Kirkegaard, Medlems
bladet osv.
Der blev besluttet efter at Formanden havde oplceft en Skrivelse
sra Dr. karberg i hvilken der meddeltes os paa Foresporgsel atSocialministeren, under hvem Invalidenoevnet nu sorterer, endnu ikke i
henhold til § 41 i Lov Nr. 100
as 29. Marts 1924 har taget Bestemmelse om, i hvilket Omfang
Ncevnet gennem konsulenterne i
de sonderjydske kobsteder skal yde
Invaliderne og Efterladte Vejled
ning og Raad og af hvilken Grund
en Forhandling om dette Sporgsmaal anfaas for ubetimelig, at
fremsende en Indstilling til Socialministeren om Anscettelse af en
InvalidekonsnlentiSonderborg Amt.
Der blev fra Sonderborg Afdeling tilstillet Andragende om et
Tilskud paa 15 kr. aarlig til Dcekning af Udgifterne ved Vedligeholdelfen af krigergravene. Andragendet tiltraadtes enstemmigt.
Med hensyn til Medlemsbladet da kunde der meddeles at
der var et Overskud paa 80.00 kr..
hvilket gav Grundlag til at fremkomme med Forslag om en Ud
videlse af Bladet der dog maatte
afvises, da der fra Medlemmernes
Side ikke indkom Stof nok. Vi
skal hertil bemcerke, at en Udvidelse,
som Forholdene er. ligger langt
i Fremtiden, der er ikke Medlemmer
nok der sender os Artikler til vort
Blad. Vi beder derfor alle om at
flotte os i vort Foretagende for at der
kan blive Mulighed for en senere
Udvidelse. Det ligger alt i som vi
saar Stotte fra hele Organisations..
Modet sluttedes ved 101/2 Tiden'

..krigsinvaliden" redigeres °f 0-rer Elausen. kegn«s- udtommer een Gang maanedlig.
Eftertryk af Bidrag i „krigsinvaliden- er forbudt.

siuilvv
manden meddelte, at Vognmand
Clausen havde lovet at stille sin

En karelmagerlmling
sgges straks eller senere
Karl Daus, karetmager, Aabenraa.
Ilcermere Henvendelse til Karl Dans, paa
Invalideskolen. Sonderborg.

Eftertryk af Vidrag i „krigsinvaliden- er forbudt.

Modet sluttedes ved 10 Tiden.
H. Clausen, Sekretoer.

Husk

vor Udflugt til »Fiskerhytten" paa Sondag. den
3. August 1924. Afmarch Kl. 2 fra
Slotspladsen. — kaffebord, Borneforlystelser. Skydning forVoksne osv.
Bestyrelsen.
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Nr. S

Aargang

isation!
lfe fra Afdelingens Kasse bringer
ir er der maaske et postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
I. Der vil blive sendt et overl. 10"/<> af Eksemplarerne med,
M tiltrædende Medlemmer eller
det. Ved hvert kvartalsafslut>erom vil en Rettelse i Medlems
taget.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
5. i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnces.
toder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Sonderborg, perlegade 73.
e sig selv, er prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Aflge Medlemmer, som den har an'a Trykkeriet blive tilstillet hver
skema, trykt paa Bagsiden af en
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Znoalidelov i England.
IEngland blev der 1919 ned
sat en Renkekommission, som skulde
underfoge mulige Forbedringer af
Rentesystemet og paa Grundlag
af denne Undersogelse har Regeringen og parlamentet i Lov
af 1919 og 1920 fastlagt at krigsbeskadigte skal have krav paa 3nvaliderente hvis Hojde m. m. fastsoettes af Ministerraadet og ikke af
parlamentet. Den engelske Lov
-or ingen Forskel paa Tjenestebe'kadigelse og krigstjenestebeskadigetse. Naar der af Beskadigte kan
paavises at Beskadigelsen er indtruffen eller forvirret under Tjeneste
i Krigen og Erhvervsnedsoettelsen
paa Grund af denne Skade ndgor
mindsk 20
faar han tilkendt
Rente. Dog kan Invalider med
mindre Erhvervsnedsoettelse opnaa
en Affindelsessum, hvis Hojde asgores af Ministeren. Renten kan
fastsoettes for altid ved Beskadigelser
der ikke forandrer sig, eller til Tid ved
anden Beskadigelse som kan bedres,
da vil der blive foretaget Lcegeundersogelse fra Tid til anden

Nr. 7

(6 Maaneder til 1 Aar). Dog skal
Renten fastsoettes endelig 4 Aar
efter Tilkendelsen.
Renten fastsattes tildels efter
Beskadigelsens Storrelse og dels
efter Tjenestegraden. Der sindes
ingen Tillceg for Svsrskade. Des
uden oppebårer Renkenydere Tillceg
for deres kone, Born eller Foroeldre, naar de underholdes af
Renkenyderen. For Bornene faas
Tillcegene indkil de er 16 Aar. Dog
skal Giftemaalet vcere indgaaet
inden Beskadigelsen indraadte. For
Born, der er fodt efter dette Tids
rum kan der ingen Tillceg faas.
Disse Tillceg retter sig efter Erhvervsnedfoettelfen. Desuden kan
Renkenyderen, naar han paa Grund
af sin HMpeloshed er nodsagek
kil at have en tredie person til
Hjoelp, saa et Hjcxlpetillceg.
Som 100 v/o anses Tab af to
Lemmer. 1 Lem og 1 Oje, Blindhed, fuldstændig Lamhed og andre
alvorlige Beskadigelser.
90"/<>.
80 "/o.

Tab af hojre Arm ved
Skulderen fra 36 til 54 zli.
Tab af hojre Arm med
lille Stump, Tab af 1 Ben

Bladet gerne smaa Annoncer fra
l en lille pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Fcellesgod Stotte og Anbefaling, ogsaa
?st i de mange Hjem hele Sondersrste proveaar, og at det loenge
om et Medlemsblad maa vcere
ide.

wdet i Vojens.
tarks havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
dt en talrig Forsamling fra alle
sning (som ikke var med paa den
dke Dagsorden, men som faldt i
aag — efter Appetiten at domme
forhandlingen.

1. Udbetalingen sker kun efter
Grnndbelsbet (jfr. Lovens § 6.)
2. De kan ikke söge om Affindelfe
da deres Erhvervsindfkrcenkning er
over 25"/o.
3. Ja, De kan faa et Laan med

med forrige Aar.
Eventuelt. Under dette punkt
droftedes forskellige Sager saa som:
Laan paa Renten. Kapitaliceringen
af Renten. Ansættelse af en Invalidekonsulent, krigergravene paa
Sonderborg Kirkegaard, Medlems
bladet ysv.
Der blev besluttet efter at For
manden havde oplcrst en Skrivelse
fra Dr. karberg i hvilken der med
deltes os paa Foresporgsel atSocial-

ved Hoften. Stumhed fra
32 til 48 sk.
70 "/o. Tab af 1 Ven med lille
Stump, Tab af hojreUnderarm eller venstre Arm med
lille Stump, fuldstcendig
Dovhed fra 28 til 42 sk.
60 "/<>. Tab af 1 Ben fra knoeet
ad, Tab af Arm med Stump
under Albuen fra 24 til
36 sk.
50 "/o. Tab af Benet langt under
knoeet, Tab af Arm langt
under Albuen, Tab af et
Sje fra 20 til 30 sk.
40"/<>. Tab af 4 Fingre eller
Tommelfinger paa hojre
Haand, Tab af Toeerne
paa begge Ben fra 16 til
24 sk.
30 "/o. Tab af 3 Fingre paa hojre
Haand eller 4 Fingre paa
venstre Haand fra 12 til
18 sk.
20"/„. Tab af to Fingre paa en
Haand, Tab af Tceerne
paa en Fod fra 8 til 12 sk
efter Tjenesiegraden, den
mindste Sum for menig
Soldat (5. Klasse).
Forsorgelsens Storrelse er ugeutlig fra 40 til 12 sk (Fredskurs:
1 sk ^ 90Ore, nu 1 sk ca. 1,45 kr.)
Ved Siden af denne Affindelfe
indeholder den engelske Lov et andet
System for Affindelfe, som baserer
paa de Lontab, Beskadigelsen har
foraarsaget. (Den engelske Betegnelse er „Alternative Pensions",
den tyske „Wahlrente".) Dens
Grundlaglag er Forskellen mellem
Forkrigslonnen plus 60 "/o og

Gennemsnitssortjenesten, som den
Beskadigte efter sin Beskadigelse
kan fortjene. (De 60"/<> kommer
paa, fordi Lonnen efter krigen er
siorre paa Grund af de forhojede
Leveomkostninger.)
Denne Affindelfe kan faas,
naar en krigsbeskadigt har faaet
tilkendt Invaliderente og kan eftervise at have tjent mere end 25 sk
ugentlig og onsker at faa denne
Affindelfe. Det Belob han kan
forljene plus Rente maa ikke over
stige 5 pund Sterling i Ugen. Det
er ham altsaa frit om han vil affindes efter det forste System,
(paa Grund af den indtrufne Beskadigelse) eller efter det Alternanative Pensions System.
I Tilfoelde af militoer Syge
behandling tilkender Loven Inva
liden faavel som hans Familie Undersiottelse saadan at Hjemmet kan
fores videre.
Personer der er Invalider og
stiller Andragende om Rente kan
opnaa en Tidspension indtil Renten
bliver bevilliget. Denne Pension
vil naar Renten er bleven bevilliget
blive draget fra den Sum der efterbetales. For meget udbetalt kan
ikke fradrages ved senere Udbetalinger.
Der gives en Frist paa 7 Aar
til Indsendelse af Andragender, dog
skal der voere Beviser for at Lidelsen er opstaaet eller forvoerret ifolge
krigstjeneste.
Enker og andre Efterladte
har ingen retslig krav paa Efterladterente, men maa anses som en
Anerkendelse for tro Tjeneste, og

3. Kan man faa storre Laan
naar det sker gennem Invalidencevnet med Renten som
Sikkerhed?
E. k.
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Ministeren beskemmer om Renten
skal udbetales. Renten kan faas
naar Vedkommende dor inden et
Tidsrum af 7 Aar sym Folge af
et Saar eller en i krigen paadraget
Sygdom.
Der skilles ved Tilkendelse af
Efterladterente efter Alder og om
der er Vorn. Er Enken over 40 Aar
eller har hun Born, faar hun personlig alt efter Mandens Tjenestegrad fra 26 til 40sk ugentlig, hvor
imod en Enke uden Born og yngre
end 40 Aar kan faa fra 20 til
30 sk.
Desuden faas for Born op til
16 Aar saaloenge Enken selv underholder dem:
For det forste Barn 10 sk ugentlig
For det andet Barn 7 sk
For hvert videre Barn 6 sk
Enker kan ogfaa, naar de
onsker det og frembringer Beviser
opnaa Renten efter Alternative
pensions Systemet, men denne maa
ikke overstige ^ af Mandens Forkrigsfortjenefte eller 66 sk ugentlig
for oeldre eller Enker med Born
og 25 til 50 sk for yngre Enker
uden Born.
I Tilfcelde af Giftemaal af
Enker kan der udbetales til hende
en Affindelsessum lig en Aarsrente.
For andre Efterladte, Foroeldre
m. m. findes der ogsaa Bestemmelser om i Loven.
De i Loven ncevnte Satser er
beregnet efter Leveomkostninger i
1919 og kan af Ministeren scettes
hojere eller lavere, saafremt det
viser sig, at Leveomkostningerne

stiger eller falder med 5 "/<>. Satsernes Hojde fastsoettes hver Gang for
et Aar.
Ministeren kan paa Andragende
af Rentenyderen kapitalisere en Del
af Renten og lade den udbetale i
en Sum. Dog er denne kapitalisering bunden til mange Forbehold
og Bestemmelser.
Det kan vel have Interesse
at meddele, at England udbetaler
ca. 600 000 Pund Sterling (lig ca.
16 Millioner Kr.) Jnvaliderente foruden Efterladterenterne og kosterne
for Ligebehandling. Forsyning med
Hjælpemidler m. m.
Egernsund. Afdeling.
Egernsund Lokalforening afholdt Lordag den 30. August Med
lemsmode i Egernsund med en
Dagsorden paa 4 Punkter.
1. Optagelse af nye Medlemmer.
2. Beretning fra Delegeretmodet
i Sonderborg.
3. Droftelfe ang. en Festlighed.
4. Eventuelt.
Der optoges 3 nye Medlemmer. Formanden aflagde Beretning fra Delegeretmodet og klarlagte
Medlemmerne Rentekapitaliferingen og Laan der kan ydes Invalider af den fonderjydske Laanekasse. Med Hensyn til Afholdelse
af en Festlighed blev der Enighed
om at afholde en Skiveskydning med
efterfolgende Bal paa Sondagen
den 21. September.
Herefter kom Formanden tilbage til Forceldrepengene der af

lse fra Afdelingens kasse bringer
:r er der maaske et Postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
s. Der vil blive sendt et overi. 10"/<> af Eksemplarerne med,
lye tiltroedende Medlemmer eller
det. Ved hvert kvartalsafslut>erom vil en Rettelse i Medlemstages.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgernbrikken bedes
5. i hver Maaned til Redaktoren,
edsten Skole pr. kegnoes.
toder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Sonderborg, Perlegade 73.
e sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Af>ge Medlemmer, som den har an."a Trykkeriet blive tilstillet hver
skema, trykt paa Bagsiden af en
Bladet gerne smaa Annoncer fra
l en lille Pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Fcellesgod Stolte og Anbefaling, ogsaa
est i de mange Hjem hele Sondersrste Proveaar, og at det loenge
om et Medlemsblad maa vcere
ide.

lsdet i Vojens.
larts havde Hovedbestyrelsen kaldt
node paa Paulis Hotel i Vojns, og
dt en talrig Forsamling fra alle
sning (som ikke var med paa den
idte Dagsorden, men som faldt i
nag — efter Appetiten at domme
forhandlingen.

3. Kan man faa storre Laan
naar det sker gennem Invalidencevnet med Renten som
Sikkerhed?
E. k.
1. Udbetalingen sker kun ester
Grundbeløbet (jfr. Lovens § 6.)
2. De kan ikke söge om Affindelse
da deres Erhvervsindskroenkning er
over 25"/o.
3. Ja, De kan faa et Laan med

Socialministeriet under 2. August
1924 trufne Afgorelse foranlediger
Foroeldrerenten fortsat udbetalt til
de Personer som har Ret til at
oppeboere denne Rente og bad om
at de Betreffende hellere maatte
indsende Ansogning til Invalidencevnet om at faa denne Rente
tillagt paany. Ligeledes blev der
besluttet at de Medlemmer der havde
konfirmation skulde til Formanden
anmelde deres Vorn inden 14 Dage.
Herefter sluttedes Modet, d^r var
besogt af 18 Medlemmer, ved 11
Tiden.
NL. Det er jo gloedeligt at se tilbage paa vor Forening der siden
1. Januar d. A. er vokset fra 35
op til 55 Medlemmer. Blot vilde
jeg her gerne have Lejlighed til
at loegge Medlemmerne det paa
Hjerte hvor jeg scerlig maa beklage
den ringe Interesse der vises overfor Foreningen, idet Deltagelsen i
Moderne maatte vcere meget storre
og jeg vil hermed bede alle Medlemmer om at lade dem se ved
vore Moder.
H. Schmidt, Sekretoer.
Amtsorganisationen afholder
ekstra ordinoert Delegeretmode Sondag den 5. Oktober 1922. Form.
Kl. 8^ paa Hotel ..Danmark"
(vis ä vis Dampskibspavillonen),
hvortil Afdelingens Repræsentanter
indbydes. Bl. a. vil Afholdelse af
en Basar komme til Behandling
paa Dagsordenen, hvorfor man
beder om god Deltagelse.
Bestyrelsen.

med forrige Aar.
Eventuelt. Underdettepunkt
droftedes forskellige Sager saa som:
Laan paa Renten, Kapitaliceringen
af Renten. Anfoettelse af en Invalidekonsulent, krigergravene paa
Sonderborg Kirkegaard, Medlems
bladet osv.
Der blev besluttet efter at Formanden havde oplcest en Skrivelse
fra Dr. karberg i hvilken der med
deltes os paa Foresporgsel atSocial-

Sonderborg Afdeling.
IStedet for den forske Onsdag
i Maaneden afholder Sonderborg
Lokalforening ordincert Medlemsmode Onsdag den 8. Oktober 1924
Aften kl. 8 paa Fagforeningshnset
(Lille Sal).
Dagsorden:
Optagelse af nye Medlemmer.
Gaafespil.
Anskaffelse af en Fane.
Droftelse af den nye Lov.
kasseberetning.
Agitation.
Afholdelse af en Basar.
Eventuelt.
Begrundet paa Dagsordenens
Vigtighed bedes alle Medlemmer
gwe Msde.
Slip ud!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dek muntre Hjorne.
En Somand sad i en kupe og
berettede om sine Oplevelser. Blandt
andet fortalte han at han en Gang,
han 'sejlede paa Stillehavet, var
blevet overfaldet af en frygtelig
Groeshoppefvcerm, der i mindre
end en halv Time havde cedt alle
Sejl.
— Hvornaar var det? spurgte en
Medrejsende.
— I1900. svarede Somanden.
— Rigtig, udbrod den anden, det
var lige i den Tid, jeg var Soldat i
Kobenhavn, og da kom der en stor
Svoerm af Grceshopper, der alle
havde Lærredsbukser paa!

Krigs-Invaliden" redigeres af Lcerer Clausen. kegncrs; udkommer een Gang maanedlig. og koster 10 Ore pr. Eksemvlar
Eftertryk af Bidrag i .krigsinvaliden- er forbudt.
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..»»riedes krigsinvalider og saadanne» Werladle forsorges i de
forenede Slaler as Nordamerika.

Nr. 8

Aargang

'sig væsentlig fra det engelske, hvorefter Sundhedstilstanden for Ind
kaldelsen ogsaa tages med i Be
tragtningen.

Bliver et Andragende asslaaet
Loven om Rente slaar fast, at
Staten er forpligtet til at udbetale kan denne Besked ikke indankes for
en i Loven noermere fastsat Rente en hgjere Myndighed. Dog kan
til den person, der ifolge Saar Andragendet paany fremsattes, og
eller Sygdom der er paakommet den Myndighed, der har afslaaet
i Krigs- eller Marinetjeneste, har Andragendet forste Gang. kan. naar
paadraget sig Doden eller en Sund- den kommer kil den Beslutning, at
hedssvcekkelse. — Med Hensyn til der alligevel foreligger berettiget
krav paa Rente stiller den ameri- krav kuldkaste sin forste Beslutning
kanske Lov sig ligesom den engelske og tilkende Rente.
paa det Standpunkt, at det skal
Renten fastsattes efter den
vise sig at Doden, henholdsvis Ve- Grad som Beskadigelsen har nedsat
skadigelsen er at fore tilbage paa den rent fysiske Arbejdsevne, og der
Forrettelse af Militærtjeneste. — tages ingen Hensyn til personlige
Naar der stilles krav om eller pekunicere Omstændigheder.
Rente, undersoges Invalidens En Nedsættelse af Erhvervsevnen
Sundhedstilstand i Tidsrummet fra med 10 "/o giver, som hos os, Ret
Demobiliseringen kil det Tidspunkt, kil Rente, (i England 20"/«>) og
da Andragendet blev stillet. Der Fastscettelsen af Rentens Hojde sker
anstilles ikke nogen Undersogelse efter Tabellen, der har mange
om Tilstanden for Indkaldelsen. Trin og som for mange Tilfcrlde
Og dermed gaar Loven ud fra, forudser en Hojeste- og Mindestat en lil Tjeneste indkaldt Mand grcense, saa at de sagkyndige har
er at anse for sund og uden legemlige et vis Spillerum kil Fastsættelse af
Fejl ved Indkaldelsen. Deri ad- Rentens Storrelse. Loven forudskiller det amerikanske Synspunkt fer ikke nogen Fastscettelse af Renten

de ikke var fmaalige med Gaver
til vor uundværlige Tombola; ligeledes ogsaa det store Tal af Bessgende, som ofrede deres kroner ved
Basarens forskellige Boder og ved
kob af Lodsedler.
Naar nu Regnskabet droskes
ude i Amtet, saa skulde gerne alle
dem. vor Organisation kan favne,
vcere med til at bestemme hvad

g Faldnes Efterladte

Nod, Savn og Elendighed.
Nu ved vi jo nok og kan sige
„hvad er dette til saa mange",
men vi ved ogsaa godt, at det er
bedre at give end ak tage, ogsaa ved
vi af krigens Erfaring at der
hastigt i en Familie kan komme
Sygdom, Dodsfald eller noget andet,
som nok kan virke nedtrykkende,
og da er det godt, naar en kamme-

isation!
lse fra Afdelingens Kasse bringer
:r er der maaske et postbud, der
gen og kan tage en Del Blade
s. Der vil blive sendt et overi. 10"/<> af Eksemplarerne med.
lye tiltrædende Medlemmer eller
det. Ved hvert kvartalsafflutlerom vil en Rettelse i Medlemstaget.
, Meddelelse af enhver Art, og
besvaret i Sporgerubrikken bedes
5. i hver Maaned til Redaktoren,
edsien Skole pr. kegnoes.
loder, hvilke Bladet optager gratis,
20. i hver Maaned til Trykkeriet,
rt, Sonderborg, perlegade 73.
e sig selv, er prisen sat til 10 Ore
ngen vil for altid at vcere paa
betalt kvartalsvis forud af Afige Medlemmer, som den har an.a Trykkeriet blive tilstillet hver
skema, trykt paa Bagsiden af en
Bladet gerne smaa Annoncer fra
l en lille pris i det Omfang som
kes at vort Blad, som paa Foellesgod Stotte og Anbefaling, ogsaa
est i de mange Hjem hele Sondersrste proveaar, og at det lcenge
om et Medlemsblad maa vcere
ide.

Wdet i Vojens.
ltarts havde Hovedbestyrelsen kaldt
mode paa Paulis Hotel i Vojns, og
>dt en talrig Forsamling fra alle
I.

isning (som ikke var med paa den
cidte Dagsorden, men som faldt i
mag — efter Appetiten at domme
Forhandlingen.

Vasaren aabnes Fredag Efter
middag kl. 4 af Borgm. Jacobsen,
Sonderborg. Fredag og Sondag
mussicerer Militærmusikken fra 4—5
ligeledes vil der medvirke forskellige
Sangkor.
Da vi kun for at faa Adgang
til Basaren tager et beskedent Vederlag og Formaalet med Overskudet skal tjene til at lette og lindre
indenfor vor Oraanisations Med-

rat kan tages under Armen og
hjcelpes over den forste Rod. Det
er navnlig det, disse Midler skal
bruges til, og vi er overbeviste om,
at der er mange der har samme
Tanker og Onsker.
Derfor kast ikke dette vort lille
Blad bort uden at lcese det, og vcrr
saa med til at bestemme over din
Organisations Midler. Dette gor
du kun, naar du deltager i Moderne og er med til at udpege
Delegerede til at varetage dine Interesser.
Hans Petersen,
Formand.

krigergravene i Nordfrankrig.
(Af P. Petersen, Invalidekonsulent, Haderslev.)

For kort Tid siden foretog jeg
en Rejse til Nordfrankrig, og da jeg
antager, at det vilinteresserekammeraterne at hore lidt om Forholdene
der, vil jeg fortcelle lidt om denne
Rejse og Indtrykkene derfra. I
denne Artikkel vil jeg holde mig
til krigergravene, i en anden lidt
om Opbygning i det hcergede Omraade.
Hele Fronten har naturligvis
forandret sig noget siden krigens
Ophor i 1918, og det er ncesten
ikke muligt at finde de enkelte Militcerkirkegaarde, idet disse er taget
op og flyttet sammen til store Foelleskirkegaarde Idenne Anledning er
der gjordt et stort Arbejde fra den
franske Regerings Side.
Der fores en nojagtig kontrol
med hvert enkelt Lig, der tages op.
De sidste jordiske Rester lcegges i

kobstaden. paa den morke Aftenhimmel tindrede Stjernerne.
Aftenens Stemning lagde ham
Ord i Munden, der klang som
livlig Musik i hendes Oren.
— Aldrig har jeg set saa vid
underlige Ojne som dine. De er
lyse som en solgylden Dag uud
grundelige som Aaens dybe Vand.
Dit Ansigt er som Liljer og Roser.
Din ^rimii' k>r snl^knninie'n

kister og overfores til de nye kirke'
gaarde, Navnet og den asdodesRegiment males paa kisten, ligesom
det nye kors sommes paa kisten
inden Oversendelsen til det sidste
Hvilested finder Sted. Opgravningen ledes af franske Officerer.
De nye Kirkegaarde holdes i
en meget god Orden, og der gores
ikke Forskel paa franske og tyske
Militcerkirkegaarde naar det und
tages, at paa de franske kirkegaarde
scettes hvide og paa de tyske sorte
kors. Alle kirkegaardene holdes
i Orden af franske krigsinvalider
arm-eller benamputerede . Disse
lonnes af den franske Regering.
Ved denne Anlceggelfe af kirkegaardene har disse naturligvis faaet
en ret stor Udstrcekning, og jeg har
set kirkegaarde med en Velcegning
af 55000 Grave.
Jeg har besogt Egnen mellem
Noyon- Soiszons, Reims, Verdnn
og Arras-Fronten. Daslerekammerater sikkert har gjordt Tjeneste
ved det aktive Regiment 86 vil det
interessere at meddele, at Regimen
tets Kirkegaard ved Moulin er
flyttet til Nampcel. Alle Militcerkirkegaarde fra Moulin,Bleranconet
Vlerancourdelle, Audignycourt etc.
er flyttet til forncevnte By, og den
nye Kirkegaard ligger omtrent paa
det Sted, hvor Artilleriregiment 45 i
1914—15 havde Stilling. Ved alle
Kirkegaarde er der deponeret enFortegnelse over de begravede, og man
er let i Stand til at finde Gravfkcederne paa gamle kammerater,
paa kirkegaarden ved Mmpcel
finder man mange sonderjydske
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Mavne, og man siaar her paa et
?Sted hvor vor bedste Ungdom har
sfundet deres sidste Hvilested.
IVerdnnomraadet er der ind.registeret Navne af 600000 faldne
-Tyskere og 400000 faldne Franskimomd, altsaa en Million Dode ved
Ldenne Front, og hvormange ligger
oder endnu, som ikke er fundne.
Arrasafsnitten har jo som bekendt voeret engelsk Front, og Eng,'oenderne har efter kirkegaardenes
Antal at domme haft meget store
Tab. De engelskekirkegaardepasses
og vedligeholdes af engelske krigsinvalider. Disse kirkegaarde er
meget smukke, og alle er anlagt i
Wrcesplcener. Ved hver enkeltkorsrcekke er der plantet Roser eller
Mandeltræer, som, da jeg besogte
Wgnen var i fuld Blomst, paa
Hver enkelt Kirkegaard siaa der et
Wranitmonnment, som er uden Indskrift og smykket med et draget
^vcerd.

Afdeling Horup
afholder

Generalforsamling
paa Horupslation Lordag
den 6. 12. 24. Aften kl. 7^.
Dagsorden:
1. Aarsberetning.
2. Regnskabsfremloeggelse og
Godkendelse.
3. Valg af to Bestyrelsesmedlemmer.
4. Droftelse om Afholdelse af
Juletroesfoest.
5. Eventuelt.
Da det har vist sig flere Gange
nt Besoget ved vore Moder er saa

lille og stadig de samme, men at
Kritikken bagefter blomstrer vidt,
beder jeg indtrængende om at mode
saa talrigt som muligt og saa faa
kritikken i Gang underModet og
ikte holde tilbage med noget som
helst. For vore Moder er de rette
Skeder, hvor alle og enhver kan
og skal komme frem med hvad der
ligger paa Hjertet og igennem de
Droftelser som herved opstaar faar
man et klart Syn og kan arbejde
derefter. Men kritikken bag Ryggen og de fleste Gange i Uvidenhed om hvordan Sagerne ligger,
skader kun Arbejdet i Foreningen.
Derfor frem med aabeut Aasyn
og Du skotter Foreningen.
Med kam. Hilsen!
H. Büchmann, Formand.

Amtsorganisationen

else fra Afdelingens Kasse bringer
er er der maaske et postbud, der
igen og kan tage en Del Blade
g. Der vil blive sendt et overa. 10"/<> af Eksemplarerne med.
nye tiltrcedende Medlemmer eller
e det. Ved hvert kvartalsafflutderom vil en Rettelse i Medlemsetages.
!t, Meddelelse af enhver Art, og
; besvaret i Sporgerubrikken bedes
15. i hver Maaned til Redaktoren,
redsten Skole pr. kegnces.
Noder, hvilke Bladet optager gratis,
l 20. i hver Maaned til Trykkeriet,
ert, Ssnderborg, perlegade 73.
re sig selv, er prisen sat til 10 Ore
lingen vil for altid at vcere paa
? betalt kvartalsvis forud af Afnge Medlemmer, som den har anfra Trykkeriet blive tilstillet hver
zskema, trykt paa Bagsiden af en

afholder sit ordincere

Delegeretmode

Sondag. den 7. December IM
Formiddag kl. 8 l/2 paa

Geeskgivergaarden „Danmark"
Dagsorden fastsattes under Modet.
Alle Afdelingers Reproesentanter bedes give Mode.
Bestyrelsen.
Ssnderborg Afdeling
afholder Alaanedsforsamling
den 3. December, Aften kl. 8.
paa Fagforeningshnset. (Lille Sal.)
Dagsorden:
1. Meddelelse ang. Basaren o. a.
2. Optagelse af nye Medlemmer.
3. Juletrcxsfcest.
4. Forskelligt.
Bestyrelsen.

Bladet gerne smaa Annoncer fra
il en lille pris i det Omfang som
:r.
kkes at vort Blad, som paa Foellesgod Stotte og Anbefaling, ogsaa
cest i de mange Hjem hele Sonderforste proveaar, og at det lomge
om et Medlemsblad maa vcere
iade.

nodet i Vojens.
Narts havde Hovedbestyrelsen kaldt
imode paa Paulis Hotel i Vojns, og
zdt en talrig Forsamling fra alle
».
isning (som ikke var med paa den
ndte Dagsorden, men som faldt i
mag — efter Appetiten at domme
Forhandlingen.

Der kan ogsaa blive Solhverv
i et Menneskesind, og sker det. saa
kommer Julen med alle sine skonne
og rige Herligheder, men vi husker,

at Solhverv kommer forsi,
Med disse Tanker i Sind og
Hjerte onskes alle Loessere en velsignet og rig Julefest!

Sangen i Skoven.
I den hoje Skov en Gang,
horte jeg en Rost,
horte jeg en Sjoel, der sang
af et skyldfrit Bryst.

Sang som Groesset tindrer vaadt,
naar det klare Gry
i hver trcettet klovertot
spejler sig paany.

Softer til de svale Troeer
sang den kun for Gud,
var saa glad, saa hjemme der,
turde synge ud.

Dagen fik en Perlekrans
trillet om sin Lok.
klange ikloedt Morgenglans
floj i Soskreflok.

Havde barnlig Raad til Spog,
glemte rent sin Frygt,
legede blandt Gran og Bog
tillidsfuldt og trygt.

Som fra Gryets gyldne Mund
Skyer, der folges ad,
sejler over Himlens Bund,
hver en Roses Blad.

Som en Glut af Gloede leer
paa sin Moders Skod,
som et Egern, ingen seer.
danser med sin Nod.

Sang i
mellem
spoende
steg og

Svang sig fra den hoje Skov
fuglefri og sang.
henrykt, som den kun fik Lov
denne ene Gang.

Fryd og Tak og Lov og pris,
Engles Strengespil.
Gloedesklang fra Paradis,
som med et var til.

provende og vigende,
provende igen,
tovende og stigende,
givende sig hen.

Tillid blev annammet der,
Uskyld fandt sig selv.
kvidrende blandt Softretroeer
i et solvrent Hvoelv.

Som en Crocus, frygtsom forst,
med et salig Gys
slutter straalende sin Torsi
i det unge Lys.

nogen Glans for Gud
Birk og Eg,
gyldne Vinger ud.
sank og steg.

Himlene et Velbehag,
Mennesket til Trost.
I den hoje Skov en Dag
horte jeg en Rost.

Til krigsinvaliden!
Begrundet paa det gamle Aars
Udgang foler jeg Trang til at onfke

alle kammerater og kammeratinder et godt nyt Aar.
Jeg glceder mig. hver Gang
jeg toenker tilbage paa det forlobne

i poetens tavje Gemmer.

for Lavets yngste Skole. Chr. Richard,.

Afdeling Guderup
indbyder herved samtlige Afdelinger til en foelles Sammenkomst
med Dilettantforestilling i Elstrup
Kro Sondag, den 30. November,
Aften kl. 6. Der opfores: Dalby
proestegaard (Original Lystspil i
1 Akt) og Besoget i Mollegaarden
(Sangspil i 1 Akt). Paa Grund af

det store program og af Hensyn
til Togforbindelsen begynder Fore
stillingen prcesis Kl. 6. klokken 8 >/^
er der foelles Kaffebord, Foredrag
o. m.
Det morsomme Hjerne.
— Hvilken Alder vilde De sige at jeg har.
unge Mand? — Den halve af, hvad jeg
tcenkte, kcere Frue.
V. og N.

..Krigs-Jnvaliden" redigeres af Lcrrer Clausen, Kegnces; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar
Eftertryk af Bidrag i »Krigsinvaliden" er forbudt.

Aars Arbejde og Fremgang indenlvf for vor Forening, her ovre hos
so os har der voerek en meget god
Fremgang i det forlobne Aar, og
56 det er en ren Fornojelse, hver Gang
w vi nu afholder vore Moder at se
Interessens Fremgang, men jeg vil
06 dog tillade mig at paaminde ethvert
ls! Medlem om at komme til Moderne
os for om muligt endnu ak naa storre
sA Fremskridt, end i det forlobne Aar.
iÄ Ligeledes vil jeg tillade mig at
paaminde Medlemmerne om at
ch stotte „krigsinvaliden" saa meget
os som muligt med ötoff. Annoncer
m m. m. Maaske der er en eller anden
kammerat, der har fort Dagbog
derude i krigens grufulde Aar,
os som mangen een maaske kunde have
iL Interesse af at lcese, og tilligemed
w vilde det jo voere „krigsinvaliden"
!ij til megen Stotte, hvad Stoff angaar.
F Det er et skort Arbejde altid at
ils finde Stoff nok, om vel Bladet kun
73 er lille, er det ikke let; derfor vil
»zs jeg endnu bede Medlemmerne om
jv at skokke Avisen saa megek som
m muligt.

K KL.

i

s

Saa vil jeg i korte Ord takke
Udvalget, som i Aar har
ordnet vor Amtsbasar, thi
som jeg har Hort er den jo
ligesom i Fjor sorlobet meget
godt. Vi kan vcere glade
for Resultatet, som jo paa
ingen Maade staar tilbage
for det i Fjor. Jeg havde
sandelig ikke ventet at se saadant et Resultat i Aar. Men
hvad selve Arrangementet
angaar, var det ogsaa megek

smukt anrettet og jeg kror
nok, ak enhver Besogende er
gaaekkilfreds ud fra Vasaren.
Kammeratlig Hilsen
fra Hans Schmidt, Skodsbol.

Sonderborg Afdeling.
Sonderborg Afdeling afholdt
Onsdag Aften kl. 8 den 3. Dec.
Medlemsmode paa Fagforeningshuset (lille Sal).
Næstformanden A. Petersen
aabnede Modet og bod Velkommen.
Han beklagede at der kun var modt
saa faa Medlemmer, men mente
at det til Dels skyldtes det daarlige
Vejr. Efter at Dagsordenen var
vedtaget gik man over til Behandling af samme.
Der tilmeldte sig 3 nye Medlemmer, hvilke blev optaget som
Medlemmer i Foreningen fra den
1. December.
Herefter blev Basaren droftet
og Regnskabet, der balancerede
med et Overskud paa 4000 kr., blev
enstemmigt godkendt. Til Punkt 3
„Afholdelse af en Juletræsfest
for Medlemmernes Vorn" blev
der besluttet at lade kontingentopkræveren gaa rundt med en Liste
for at faa en Oversigt over Borneantallet og hvorpaa der af Medlemmerne kunde tegnes en frivillig
pengegave. Selve Arrangementet
blev overladt til Udvalget.
Under punkt „Eventuelt" droftedes. hvorledes Basarens Overskud
skulde anvendes og der blev Enighed om at Hjælpekassen, der var

4. ^vemuetr.
punkt 1. Formanden oplyste at gjorde for en Droftelse med
Regnefejlen i Regnskabet skyldtes Sparekassebestyrer Iversen, Sonderen Trykfejl, 9 for 0. Til Regn- borg, hvorefter Sparekassen var
skabet selv betontes det at dette var villig til at hjoelpe med en evenoversigtlig opsadt. Formanden rede- tuel kassekredit op til 8 a 9000 kr.
gjorde for Louningerne, disse belob til billig Rente for Kassens Midler,
sig til godt 1000 kr. som maa anses Det gamle Fond androg med udefor forsvarlig. Fra Forsamlingen staaende Laan 1600 kr. og udtalte
udtaltes en varm Tak til Udvalget som sin Erfaring, ak Hjcekp, ydet
for dets Arbejde. Formanden ud- som Laan kommer lwefuldt tilgode

>g Faldnes Efterladte

Aargang
nsation!
else fra Afdelingens Kasse bringer
>er er der maaske et postbud, der
ngen og kan kage en Del Blade
ig. Der vil blive sendt ek overla. 10"/<> af Eksemplarerne med.
nye kilkrcedende Medlemmer eller
e dek. Ved hverk Kvarkalsafslutderom vil en Rettelse i Medlemsetages.
>t, Meddelelse af enhver Art, og
5 besvaret i Sporgerubrikken bedes
15. i hver Maaned til Redaktoren,
iredsten Skole pr. Kegnoes.
Noder, hvilke Bladet optager gratis,
i 20. i hver Maaned til Trykkeriet,
ert, Sonderborg, perlegade 73.
re sig selv, er prisen sat til 10 Ore
lingen vil for altid at voere paa
? betalt kvartalsvis forud af Afnge Medlemmer, som den har anfra Trykkeriet blive tilstillet hver
zskema, trykt paa Bagsiden af en
Bladet gerne smaa Annoncer fra
il en lille pris i det Omfang som
?r.
kkes at vort Blad, som paa Fcellesgod Stotte og Anbefaling, ogsaa
cesi i de mange Hjem hele Sonderforske proveaar, og ak det lcenge
om et Medlemsblad maa vcere
lade.

lwdet i Vojens.
Narts havde Hovedbestyrelsen kaldk
-mode paa Paulis Hotel i Vojns, og
zdt en talrig Forsamling fra alle
».
isning (som ikke var med paa den
ndte Dagsorden, men som faldt i
mag — efter Appetiten at domme
Forhandlingen.

paa 2 000 kr., skulde forhojes op
til 5 000 Kr. Forslag om snart at
afholde et Medlems-Bal i Januar
eller Februar blev overladt til et
Udvalg.
Dermed var Dagsordenen udtomt og Næstformanden sluttede
Modet ved 10 Tiden.

H. L.

bjerg kro. Modet sluttedes kl. 11
og man onskede atter engang i
Fremtiden at se P. Lassen i vor
Forening.
A. Schmidt.

Sonderborg Afdeling
afholder

Tandslet Afdeling.
Tandslet Afdeling afholdt Lordag, den 9. December et Mode i
Ertebjerg Kro med P. Lassen,
Sebbelev som Taler. Modet var
godt besogt. P. Lassen holdt et
udmcerket Foredrag om den nye
Lov, der paahortes med stor Interesse. Til Slut omtalte Lassen
enkelte Punkter i Loven, som kunde
onskes optaget til Revision.
Efter Foredraget aflagdes Beretning fra Delegeretmodet i Sonderborg, og der henvistes til BasarFonden evtl. Laan, idet der haabes
paa en Ordning ang. Sikkerhed
for disse Laan, som kan virke tilfredsstillende.
Efter et Mes kaffebord loche
P. Lassen nogle Digte af Forfatter
W. Rordam. Deraf skal scerlig fremhoeves den ene, nemlig om den
i fin Tid meget forfulgte og jagede
Hjemlos Mads Egholm fra Brons,
hvis Livstragedie vil mindes as
enhver.
Paa Modet blev besluttet at
afholde en Juletræsfest i Foellesskab med Ertebjerg og Omegns
Sangforening den 28. Dec. i Erte

Juletræsfest
for Medlemmernes Born

Sondag den 28. December
Eftermiddag kl. 2
i Fagforeningshuset
Husk at tage de udleverede
Adgangskort med.
Udvalget.

Afdeling Tandslet
afholder

Juletræsfest
i Zcellesflab med Ertebjerg og
Omegns Sangforening
i Ertebjerg kro
den 29. December 1924
Eftermiddag kl. 6.
Pastor Nielsen, Tandslet taler!
Bestyrelsen.

Krias -Invaliden" redigeres af Lcerer Clausen. Kegnoes? udkommer een Gang maanedlig. og koster 10 Ore pr. Eksemvlar

Eftertryk af Bidrag i „krigsinvaliden" er forbudt.
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Afdeling Guderup
indbyder herved samtlige Afdelinger til en fcelles Sammenkomst
med Dilettantforestilling i Elsirup
Kro Sondag, den 30. November,
Aften kl. 6. Der opfores: Dalby
Prcestegaard (Original Lystspil i
1 Akt) og Besoget i Mollegaarden
(Sangspil i 1 Akt). Paa Grund af

sor navets yngste Skole. Chr. Richard,.
det store Program og af Hensyn
til Togforbindelsen begynder Fore-Z»
stillingen prcesis Kl. 6. klokken 8 ^ ^
er der fcelles kaffebord. Foredrag
o. m.
Det morsomme Hjorne.
— hvilken Alder vilde De sige at jeg har,
unge Rtand? — Den halve af, hvad jeg
tcenkte, kcere Arne.
V. og O.

. Krigs-Invaliden" redigeres af Lcerer Clausen. Kegnces; udkommer een Gang maanedlig. og koster 10 Sre pr. Eksemplar
Eftertryk af Bidrag i .Krigsinvaliden- er forbudt.
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Sonderborg, den 1. Februar

Vort sidste Delegerekmode.
Den 7. December 24 var A. O'.
Delegerede samlet til Delegeretmode
paa „hotel Danmark" i Sonderborg.
Efter Modets Aabning Kl. 9^
droftedes en eventuel Omlcegning
as Moderne fra Formiddag til
Eftermiddag, uden at der blev taget
en endelig Bestemmelse.
Af 13 Afdelinger var de 11
fremmodt med 17 Delegerede.
Folgende Dagsorden skod til
Behandling:
1.Droftelse og Godkendelse af
Basarens Regnskab.
2. Anvendelse af de indvundne
Midler (Grundlag: De fra Afdelinger indsendte Forslag).
3. Bladsporgsmaal.
4. Eventuelt.
Punkt 1. Formanden oplyste at
Regnefejlen i Regnskabet skyldtes
en Trykfejl, 9 for 0. Til Regnskabet selv betontes det at dette var
oversigtlig opsadt. Formanden redegjorde for Lonningerne, disse belob
sig kil godt 1000 kr. som maa anses
for forsvarlig. Ara Forsamlingen
udtaltes en varm Tak til Udvalget
for dets Arbejde. Formanden ud

Nr. 11

talte en varm Tak til Byens Bor
gere for deres Belvillie med Gaver
og Besog. Basaren maate betegnes
som meget vellykket og Overskudet
som meget godt. Vi har saaet Mid
ter i Hcender til at hjcelpe godt,
hvor Hjoelp tiltroenges. Forsamlingen rejste sig til Anerkendelse.
Til punkt 2. Der var indkommenForslagfraAfdelingerneSotrup
Egernsund, Sonderborg,Broager og
Kegnoes. Disse Forslag samledes
for Droftelsens og Afstemningens
Skyld til to: Oprettelse af en Hjælpe
kasse med en Kapital af 5000 kr.
og Fordeling af lidt eller. Opfyldelse
af det gamle Fond til 2000 Kr. og
Fordeling af Resten. Formanden
stillede som Bestyrelsens Plan
sorstnKvnte Forslag om Oprettelse af Hjælpekassen, og redegjorde for en Droftelse med
Sparekassebestyrer Iversen, Sonderborg, hvorefter Sparekassen var
villig til at hjoelpe med en eventuel Kassekredit op til 8 a 9000 Kr.
til billig Rente for kassens Midler.
Det gamle Fond androg med udestaaende Laan 1600 kr. og udtalte
som sin Erfaring, at Hjoelp, ydet
som Laan kommer Naefuldt tilbyde

elfe fra Afdelingens Kasse bringer
)er er der maaske et Postbud, der
ngen og kan tage en Del Blade
lg. Der vil blive sendt et over°a. 10"/<> af Eksemplarerne med.
nye tittroedende Medlemmer eller
e det. Bed hvert kvartalsafflutderom vil en Rettelse i Medlemsetages.
>t, Meddelelse af enhver Art, og
5 besvaret i Sporgernbrikken bedes
15. i hver Maaned til Redaktoren,
iredsten Skole pr. kegnces.
Noder, hvilke Bladet optager gratis,
i 20. i hver Maaned til Trykkeriet,
ert, Sonderborg, Perlegade 73.
re sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
lingen vil for altid at vcere paa
? betalt kvartalsvis forud af Afnge Medlemmer, som den har anfra Trykkeriet blive tilstillet hver
sskema, trykt paa Bagsiden af en
Bladet gerne smaa Annoncer fra
il en lille Pris i det Omfang som
?r.
kkes at vort Blad, som paa Foellesgod Stotte og Anbefaling, ogsaa
cest i de mange Hjem hele Sonderforste Proveaar, og at det lcenge
om et Medlemsblad maa vcere
lade.

nsdet i Vojens.
Narts havde Hovedbestyrelsen kaldt
!mode paa Paulis Hotel i Vojns, og
zdt en talrig Forsamling fra alle
».
isning (som ikke var med paa den
ndte Dagsorden, men som faldt i
mag — efter Appetiten ak domme
Forhandlingen.

paa 2 000 kr., skulde forhojes op
til 5 000 kr. Forslag om snart at
afholde et Medlems'Bal i Januar
eller Februar blev overladt til et
Udvalg.
Dermed var Dagsordenen ud
tomt og Næstformanden sluttede
Modet ved 10 Tiden.

H. L.

bjerg Kro. Modet sluttedes kl. 11
og man onskede atter engang i
Fremtiden at se P. Lassen i vor
Forening.
A. Schmidt.

Sonderborg Afdeling
afholder

Mdelina

som direkt Hjoelp. Direkt Hjcelp skal
kun ydes ved Dod eller svcer Syg
dom. Ved Hdelse af Laan er det
muligt at hjoelpe flere og ogfaa der
ved faa Kassen Mulighed til at
virke i et lomgere Tidsrum. Efter
fortsat Drostelse udformedes forste
Forslag tilOprettelseafHMpekasfen
og Fordeling af 2 kr. pr. Medlem
til Afdelingerne. Begge Forslag
stilledes til Afstemning, hvorved dette
vedtoges med 16 Stemmer mod 5.
Til Start af kassen nedsattes et
Udvalg, der kom til at bestaa af
Petersen (Horup) Clausen (kegnces)
Clausen (Sonderborg) Eggert og
Bychmann. Formanden takkede for
god og saglig Forhandling og udtalte det Haab, at det, som nu
var besluttet, maatte blive til Gavn
for Medlemmerne.
Til Punkt 3. Der rejstes en Bebrejdelse mod Bladet, at det ikke
havde bragt Meddelelse om. at
Krigsinvalideskoleelever kunde faa
Skotte fra Sonderjydfk Fond. Dertil
oplyste Formanden, at hver Krigsinvalid kunde gennem Invalidenoevnet söge om Hjcelp fra Fondet.
Det onskedes, at alle Beretninger
fra Lokalafdelingers Forsamlinger
for Fremtiden optoges i Bladet.
Dette toges til Efterretning. Bladudvalget udtalte Snske om alle
Medlemmernes Medarbejde.
Til Punkt 4. Under Eventuelt besluttede Forsamlingen, at yde et
Medlem for soerligt ihoerdigt Arbejde
med Indsamling af Ting til Tombolaen en Belonning. En Henstil
ling om Agitation for O. A. toges
til velvillig Efterretning, og Be

styrelsen lovede i ncermeste Tider
at besoge de enkelte Lokalafdelinger
og det henstilles til alle Medlemmer af vor Forening saa at give
Mode. Endvidere oplystes der, at
der sikkert i Lob af den noermeste
Tid vil blive afholdtMode i Tinglev.
Ved dette onskedes der Drostelse
om Blomsterpenge, mulig Revision
af Loven, isoer med Hensyn til Lcegeundersogelse og ved Affindelfe af
Renten. Modet sluttedes kl. 12.
Det noesle vil blive afholdt i Fe
bruar, hvor der er Beskyrelsesvalg.

kegnces Afdeling
afholdt den 20. December Generalforsamling i Ssierby kro. Der blev
afgivet Berretning om det sidste Aar
og om kassen, der var revideret
og befundet Ret. Der blev optaget
2 nye Medlemmer, saa vi staar
med 31 Medlemmer og en god kassebehold. Der var Valg til Bestyrelsen, hvor de gamle genvalgtes.
Dertil valgtes Joh. Moller til at
kassere Bidragene ind i Nygaard.
Clausen fortalte om det sidste Delegeretmode og om Oprettelsen af
Hjælpekassen og dens Maal og
Midler. Derefter samledes man
om kaffebordet, hvorefter et lille
Lottospil om A5nder fandt Sked.

Den franske Jnvalidelov.
Forudsætningen for at faa Invaliderente eller Pension er Tilstedevcerelsen af en Skade eller Sygdom eller Dod af Militærpersoner
under krigen eller 6 Maaneder efter
Hjemsendelsen, da Loven anser hver
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krigsdeltager under hvilken som
helst Form for ved Indkaldelsen at
vcere Sund og uden nogen Fejl eller
Svaghed. I ZNodscetning til vor
go og den engelske og amerikanske Lov,
hvor Ansogeren om Rente ved ZNilivj tcerpapirer og lignende Attester maa
bringe Bevis for at Skaden eller
T Tabet er en krigsfolge, skal Staten
>sz efter den franske Lov bringe Bevis
os for, at Skaden ikke er en krigsos folge.
Invaliditetsgrcensen er 10^/o og
jjs stiger med 5^/<> op til 100"/o.
Hver Besked om Afslag paa
ilL Ansogning om Rente maa indeholde
zn nojagtig Angivelse af de Ting. som
z6 begrunder et saadant Afslag.
Pensionen fastscettes som fast
os for saadanne Skader, der er uhel76 bredelig, og som midlertidig for
hver Gang et Tidsrum af 2 Aar
os for Skader, der maa anses for helbredelige. Dog skal en saadan efter
^ 4 Aars Forlob fastscettes som vedzo varende eller ophceves.
De saarede og syge Invalider
^ har Ret til at tage en PrivatNi loege med til Hjcelp ved de Underlys sogelser, som de af Staten bliver
beordret til at lade ske. Denne
>I Lceges Skon skal vedlcegges Protoo5 kollen.
Svcerbeskadigte, der er ude
sv af Stand til at hjoelpe sig selv, har
lK Krav paa Pleje i saadanne indretjz^tede hjem, naar de stiller Andrazg gende derom. Naar de ikke bor
oq paa saadant Hjem eller rejser bort
derfra, men altid er anvist til en
tredie Persons Hjoelp, har disse Krav
oq paa et Tilloeg af 1/4 af deres Rente.

Nr. lZ

og Faldnes Efterladte
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Invalider med flere Beskadigelser faar sin Rente forhojet ved
Tillceg.
For hvert Barn tilkommer der
Invaliden alt efter sin Invaliditet
et Tilloeg fra 30 til 300 Ar., som
skal udbetales til Barnets fyldte
13 Aar uanset, om Faderen er dod
for.
Krav paa Enkepension har den,
hvis Mand er dod ifolge Saar eller
Sygdom under Tjenesten og som
Folge af denne, eller har oppebaaret
en Invatiderente, svarende til en
Invaliditet af mindst 6l)v/<>, og A5gteskabet var indgaaet, for Beskadigelsen indtraf.
Hvis Enken gifter sig, kan hun
beholde Renten eller ogsaa give
Afkald paa den mod Udbetaling af
3 Gange det aarlige Rentebelob.
Pension for Born oppeboeres til
fyldte 18de Aar.

Den sonderjydste Laanekässe
Til Efteretning for dem, der
onsker et Laan gennem den sonderjydske Laanekasse, kan det meddeles
at det er Hensigten, at denne hvis
ZNidler var udlaaut, igen skal optage sin Virksomhed, og at Bestyrelsen for Laanekassen er indkaldt
til et Mode i kobenhavn Torsdag
den 22. Januar. Der vil efter For
lydende blive stillet en kapital paa
2 til 3 ZNill. Kr. til Disposition for
Laanekassens nye Laan.

Lidt om A. O. Hjcelpekasse.
I Beretningen om vort Delegeretmode har vore Loesere vel

else fra Afdelingens Kasse bringer
ler er der maafke et Postbud, der
ngen og kan tage en Del Blade
ig. Der vil blive sendt et over
gå. 10 "/o af Eksemplarerne med.
nye tiltroedende Medlemmer eller
e det. Ved hvert kvartalsafflutderom vil en Rettelse i Medlemsetages.
?t, Meddelelse af enhver Art, og
5 besvaret i Sporgerubrikken bedes
15. i hver Maaned til Redaktoren,
iredsten Skole pr. kegncrs.
Noder, hvilke Bladet optager gratis,
i 20. i hver Maaned til Trykkeriet,
ert, Ssnderborg, Perlegade 73.
re sig selv, er Prisen sat til 10 Ore
lingen vil for altid at voere paa
? betalt kvartalsvis forud af Afnge Medlemmer, som den har anfra Trykkeriet blive tilstillet hver
sskema, trykt paa Bagsiden af en
Bladet gerne smaa Annoncer fra
il en lille Pris i det Omfang som
?r.
kkes at vort Blad. som paa Fcellesgod Stotte og Anbefaling, ogsaa
cesi i de mange Hjem hele Sonderforste Proveaar, og at det lcenge
om et Medlemsblad maa voere
lade.

nodet i Vojens.
Narts havde Hovedbestyrelsen kaldt
!mode paa Paulis Hotel i Vojns, og
zdt en talrig Forsamling fra alle
>.
isning (som ikke var med paa den
ndte Dagsorden, men som faldt i
mag — efter Appetiten ak domme
Forhandlingen.

paa 2 000 kr., skulde forhojes op
til 5 000 kr. Forslag om snart at
afholde et Medlems-Bal i Januar
eller Februar blev overladt til et
Udvalg.
Dermed var Dagsordenen ud
tomt og Næstformanden sluttede
Modet ved 10 Tiden.
H. C.

bjerg kro. Modet sluttedes kl. 11
og man onskede atter engang i
Fremtiden at se p. Lassen i vor
Forening.
A. Schmidt.

Ssnderborg Afdeling
afholder

5findslet Akdelina.

lagt Mcerke til at der er blevet
oprettet en Hjælpekasse og som er
tcenkt i Ordets Forstand, skal yde
Laan til krængende Medlemmer
i et siorre Omfang, som den tid
ligere Hjælpekasse, vi har haft
sidste Aar. Hvad vi her scrrligt
vil henvise til skulde ncermest voere,
da Vedtægterne gennem Lokalforeningen vil blive tilstillet hvert
Medlem og som gor Rede for dens
Formaal, hvorledes Udvalget har
tcenkt sig Fremgangsmaaden for
at komme i Besiddelse af et Laan.
Laansogeren bedes henvende
sig til Afdelingens Bestyrelse, hvor
han eller hun udfylder et dertil
egnet Andragende, der samtidig
forsynes med Bestyrelsens Anbesaling evtl. Bemærkninger. An
dragendet sendes herefter til Amtsorganisationens kasserer eller Sekretcer. Herefter vil Laansogeren,
hvis der ikke indbydes til en mundlig
Forhandling, faa Meddelelse om
Laanet er bevilget og hvornaar
Laanet kan hceves paa Ssnderborg
Bys Sparekasse.
Vi tcenker ogsaa, at det er
vore Medlemmer klart, at vi kun
kan yde Laan i begrcrnset Tilfcelder, hvor der scerligt ligger
Trang for. I Forretningsojemed
Annoncer.
<Per petit Linie ZS Ore.)

Max Moller, Skomager
Ssnäerborg Sunägaäe40
uclforer alle Slags Reparationer
soliclt og goctt.

maa vi faavidt som mulig se bort
fra, da de Midler, vi sidder inde
med, snart vilde vcere udlaandte,
og saaledes gore os ude af Stand
til at yde Hjcelp i et saa stort
Omfang som muligt.
Vi vedfojer hertil kun vort
Onske om at Hjælpekassen maatte
blive til Gavn og Nytte for vor
Organisation, naar den nu gaar
ud til praktisk Prove.

Held i Aheld.
Iflg. „B. T." fandt det forleden
paa en af Londons underjordiske
Jernbanestationer et tragikomisk Optrin Sted.
En Mand, der ventede paa
Perronen, besvimede lige i det Ojeblik, da Toget kom brusende, og
faldt saa uheldigt, lige ned paa
Sporet foran Lokomotivet, der ikke
kunde faa standset, for det havde
kort over den stakkels Mands ene
Ben, der blev skaaret af ved knoeet.
De tilstedeværendes Roedsel oplosies dog snart i Munterhed, da
man opdagede, at det var et Trcrben, der var bleven skaaren af og
knust kil pindebrænde. Der var
altsaa ikke noget at gore for en
Lcege, men for en rask Snedker.
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5snderborg, den 1. Marts

>k A. O.' Asrs-Genemlsorsamllng,

Til den 22. Februar havde
A. O., som fastsat ved sidste Delegeretmode, sammenkaldt til Mode
paa Hotel „Danmark" til om Formiddagen kl. 8'/^ da anden mere
passende Tid ikke findes. Der var
!M med Indbydelsen udsendt folgende
>C Dagsorden:
t
1. A. O'. Beretning.
5 2. Regnskabsaflæggelse og God
kendelse.
5 3. Den nye Hjcelpekasse.
^ 4. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
6 5. Forhandling om Afholdelse af
et Delegeretmode i Tinglev.
9 6. Eventuelt.
Da Regnskabet ikke var bleven
sz? revideret for Modets Afholdelse, og
dette skulde gores for Regnskabets
Fremlæggelse, tog det lidt Tid inden
M Modet begyndte. Men saa var det
go ogsaa godt besogt med 22, deraf
5 3 Repræsentanter fra 8 Landisv afdelinger. Formanden aabnede
ssl Modet med en Tak til de mange
fremmodte og opklarede hvorfor det
trak lidt lcenge i inden det begyndte.

15
zg
ay
m

7tr. 12

men nu var Regnskabet fremlagt i
revideret Stand, Revisionen var
foretaget af Kammerat Petersen og
fundet rigtig. Til Dagsordenen
meddelte han, at hvis der var Ting
der onfkedes behandlet, kunde det
fremsattes og optages nu. Der
ytredes ingen Onfker om yderlige
punkter.
Saa optoges Beretningen af
Dagsordenen.
Beretningen aflagdes af Formanden, som beonte at han ikke
kunde optage alle Ting. men vilde
holde sig til Hovedtingene. For
et Aars Tid siden stod A. O. i Brydningens Tegn, og det saa ofte ud
somomOrganisationen skuldesplittes
og skilles. Men det lykkedes at
holde Organisationen sammen, og
det Aar der er gaaet maa betegnes
som et godt Arbejdsaar, der var
Ro overOrganisationenog Arbejdet.
Som noget af det forste A. O.
havde foretaget sig, var Startniugen
af sit lille beskedne Medlemsblad
der da det blev startet, skulde ashjcelpe et Savn og vcere et Samlingspunkt og Bindeled for de em
kelte Medlemmer. Formanden skon-
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inisation!
orelfe fra Afdelingens Kasse bringer
eder er der maaske et postbud, der
lingen og kan tage en Del Blade
zng. Der vil blive sendt et overca.
af Eksemplarerne med,
?t nye tiltroedende Medlemmer eller
ive det. Ved hvert kvartatsafftutz derom vil en Rettelse i Medlemsoretages.
det, Meddelelse af enhver Art, og
?es besvaret i Sporgerubrikken bedes
! 15. i hver Maaned til Redaktoren,
Bredsten Skole pr. kegnoes.
Moder, hvilke Bladel optager gratis,
en 20. i hver Maaned til Trykkeriet,
gert, Sonderborg, perlegade 73.
oere sig selv, er prisen sat til 10 Ore
alingen vil for altid at vcere paa
ve betalt kvartalsvis forud af Aflange Medlemmer, som den har anfra Trykkeriet blive tilstillet hver
gsskema, trykt paa Bagsiden af en
r Bladet gerne smaa Annoncer fra
til en lille pris i det Omfang som
)er.
lykkes at vort Blad, som paa Fcellest god Skotte og Anbefaling, ogfaa
Soest i de mange Hjem hele Sonderforske proveaar, og at det lcenge
l om et Medlemsblad maa vcere
laade.

modet i Vojens.
all mv paa ar vrlngr
sante og aktuelle Oplysninger.
Af praktiske Hensyn skal folgende endnu bemoerkes:
Det skal igennemfores mest muligt at udsende Bladet
fra Trykkeriet den 26. i hver Maaned, saaledes at det
kan uddeles, naar Renterne hoeves paa posthuset. Det
staar iovrigt hver Afdeling frit, hvordan Ombæringen
skal foretages. Tlogle Sleder lejer de en storre Dreng,

Rtarts havde Hovedbestyrelsen kaldt
sammen til et Delegeretmode paa Paulis Hotel i Vojns, og
Klokken 1 var der modt en talrig Forsamling fra alle
Egne af Sonderjylland.
Efter en Fællesspisning (som ikke var med paa den
med Indbydelsen udsendte Dagsorden, men som faldt i
de flestes Behag og Smag — efter Appetiten at domme
da —) optoges kl. 2 Forhandlingen.

nede, at det havde rogtet sit Hverv
til Medlemmernes Tilfredshed. Det
havde ogsaa arbejdet sundt og op
arbejdet et lille Fond af ca. 100 kr.
Han onskede for Bladet at detmaatte vokse sig storre, men forsi og fremmest det Organ, hvis hvert Medlem havde Raadene til at fremkomme med alt vedrorende Organisationens Liv og Trivsel. Med
Hensyn til Udbringelsen af Bladet
mindede han Afdelingerne om deres
pligt til at sorge for hurtigst at
faa dem ud til de enkelte Medlem
mer. 1 krone hvergang af Afdelingens kasse til en storre Dreng
sor Udbringelsen kunde nemt bode
paa mange Mangler, og i Sagens
Interesse maatte dette anses for
formaalstjenligt.
Saa havde A. O. den 10. August f. A. arrangeret etFoellesmode
i Augustenborg, det forste i sin Art
og dette matte betegnes som vellykket. Det var samtidig en Spore
til ad Aare at arrangere lignende
Stcevner eventuelt med Talere og
Samling om interesante Ting. Dette
forste Stoevne var et Tegn paa Sammenhold og god Forstaaelse indenfor vorSammenslntning. Det tredie
storre Arbejde der optoges var
Oprettelsen af en Hjælpekasse, der
kunde ydeLaan op til 50 kr.og Hjcelp
i Trangstilfcelde op til 75 kr. Den
ydede rentefrit Laan i 15 Tilfcelde
og gav direkt Hjcelp i 6 Tilfcelde.
Den har i den beskedne Ramme,
den var startet, virket godt og er nu
ophcevet ved Start af den nye Hjcelpekasse, som senere vil blive droftet
under dette Punkt paa Dagsordenen.

Annoncer.
(per petit Linie 25 Ore.)

Max MsUer, Skomager
Ssnclerborg Sunclgacle 40
uclforer alle Slags Reparationer
solictt og goclt.

Endvidere har A. O. i det forlobne Aar afholdt 5 Delegeretmoder
og 3 Agitationsmoder. Dette sidste
synes at vcere lidt for lidt. Dog er
det'lykkedes at genrejfeForeningen i
Broager, som nu er kommen rigtig
godt i Gang og staar med 35 Med
lemmer. Formanden knyttede til
denne Foreningsvceksel de bedste
Onsker for Fremtiden. Da der nu
laa mere Tid for Haanden, stal
det forsoges paa at oprette Norborg
Afdeling og at efterkomme et Onske
om Nyoprettelse af en Afdeling for
Asserballeskov og Omegn. Derefter
omtalte Formanden Hovedarbejdet
i det forlobne Aar, Amtsbasaren
som ogsaa var O. A'. Hovedinstoegtskilde idet den indbragte et Nettooverskud af godt 4 WO Kr. Han
betonte at han endnu en Gang
maate udtale sin og A. O'. Taktil
de besogende og medvirkende. Besöget viste, at der var Interesse for
vor Sag. En ny Basar maatte
tages op som Opgave for dette Aar
og forberedes i god Tid.
Til Slut omtalte Formanden
den nye Hjælpekasse som nu var
traadt i Virksomhed vcefentlig med
de Midler Basaren indbragte. Den
saa sin siorste opgave deri at yde
Laan mod billig Rente og derved afhjcelpeojeblikkeligTrang. Eftersom
den var bleven taget iBrug, viste det
sig, at der var Trang til den og
at den gor Gavn. Han onskede
det bedste for dens Fremtid at den
matte opfylde sin Opgave ak yde
Hjcelp til Selvhjcelp. Sonderborg
Bys Sparekasse havde voeret yderst
imodekommende med S-illZng af
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eventuell kassekredit, men Bestyret- i Lobet af 14 Dage. Derefter god
sen for Hjælpekassen havde besluttet toges Regnskabet enstemmigt.
Under Punkt 3 forhandledes
forelobig ikke at overskride vore egne
Hjælpekassens
Start ogVirkemaade.
det
var
bedre
at
se
Tiden
Midler;
I
det
voesenttige
havde Formanden
an, og hoste Erfaringer med Hensyn til dens Birkemaade. Desuden gjordt Rede for Sagen i sin Aars
var der mange as Medlemmerne beretning. Dette gentog han kor
dervar lidt oengstelige for at gaa med og opfordrede derefter til Droftelfe
til videregaaende solidariske For Herunder opklaredes forskelligeMis
pligtelser, saa forelobig vilde A.O'. forstaaelfer om Start og Virkemaade
eget konto ikke blive overskredet. Den var paa det forrige Delegeret
Der er hidtil af den nye Hjcelpe- mode bemyndiget til at troede ikraft
kasse ydet 19 Laan af iatt 4 500 kr. saasnart 6 af alle Afdelingerne havde
saa der er 500 kr. tilbage til mulig anerkendt Vedtcegtsudkastet. paa
direkt Hjcelp i Dodstilfoelde. Men Grund af at der var fremkommen
Afdragene gaar godt ind, saa der Indsigelser mod at overskride de
fremdeles gennenfnitlig kan blive 5 000 kr. havde Bestyrelsen holdt
sig dertil og kun laant ud op til
ydet 2—3 Laan hver Maaned.
Ialt ejer Amtsorganisatonen 4 500 Kr. til trods for, at de af 9 Af6 699,40 kr., deri indbefattet Hjæl delinger anerkendte Bedtcrgter hjempekassens 5 000 Kr. og ca. 1000 Kr. lede en Overskridelse og at derforelaa
der i ncermeste Tid fordeles til Af- flere nye Laanandragender. Da
delingerne med 2 kr. pr. Medlem. saa efter en ivrig Diskussion ForDa ingen af de Delegerede holdene var klarlagte fastsattes Beoonskede Ordet til Berretningen af- tcegternesprismedlOOreog iSamlagde Kam. Clausen Beretning over menhoeng dermed de nye Medlemskassevcesenet. Dette havde voeret bogers Pris ligeledes til 10 Ore
meget indviklet og fordelt paa 5 pr. Stk. Under Debatten fremkom
konti.
kam. Eggert med et Forslag, som
Indloegt. kassebehold.
er al Eftertanke vcerd. For de Med
1. Agitationskonto
159,82
34,12
lemmers
Skyld der er omgskelig for
2. Den g. hjælpekasse 2 039,04 1 624,04
at
gaa
med
til noget solidarisk An3. Basarfond
5 080,78
580,78
4. A.O. Konto og Avisk. 1 881,95
214,95
svar vilde han anbefale en anden
Sekretæren bad Forsamlingen Vej. Tlaar vi er 500 Medlemmer
om at godkende det reviderede Regn- i Organisationen kan vi ved Indskab. Der stilledes Regnskab om betaling eller rettere ved Laan af
at aftrykke det samlede Forslag i 10 kr. hver til Amtsorganisationen,
Bladet eller -paa anden Maade at forstorre vor Hjælpekasses Formue
gore det bekendt for de enkelte Af med 5 000 kr. saa den kunde raade
delinger. Det vedtoges at sende over 10 000 kr. Saa var kapitalen
2—3 hektografiske Aftryk af Regn- der og vi behovede ingen kasseskabet ud til de enkelte Afdelinger kredit. Denne Fremgangsniaade
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Aargang
inisation!
orelse fra Afdelingens kasse bringer
eder er der maafke et postbud, der
lingen og kan tage en Del Blade
zng. Der vil blive sendt et overca. 10"/o af Eksemplarerne med.
,'t nye tiltrædende Medlemmer eller
ive det. Bed hvert kvartalsafflntz derom vil en Rettelse i Medlemsaretages.
det, Meddelelse af enhver Art, og
?es besvaret i Sporgernbrikken bedes
i 15. i hver Maaned til Redaktoren,
Bredsten Skole pr. kegnoes.
Moder, hvilke Bladet optager gratis,
en 20. i hver Maaned til Trykkeriet,
gert, Sonderborg, perlegade 73.
oere sig selv, er prisen sat til 10 Ore
alingen vil sor altid at vcere paa
ve betalt kvartalsvis forud af Aflange Medlemmer, som den har anfra Trykkeriet blive tilstillet hver
gsskema, trykt paa Bagsiden af en
r Bladet gerne fmaa Annoncer fra
til en lille pris i det Omfang som
der.
lykkes at vort Blad, som paa Fcellest god Stotte og Anbefaling, ogfaa
Acest i de mange Hjem hele Sonderforste proveaar, og at det loenge
l om et Medlemsblad maa voere
taade.

modet i Vojens.
an mo paa ar ormge ^nevlemmerne og ^ceserne mieressante og aktuelle Oplysninger.
Af praktiske Hensyn skal folgende endnu bemcerkes:
Det skal igennemfores mest muligt at udsende Bladet
fra Trykkeriet den 26. i hver Maaned, saatedes at det
kan uddeles, uaar Renterne hceves paa posthuset. Det
staar iovrigt hver Afdeling frit, hvordan Omboeringen
skal foretages. Nogle Steder lejer de en storre Dreng,

^onoag oen 15. Marts havde Hovedbestyrelsen kaldt
sammen til et Detegeretmode paa Paulis Hotel i Vojns, og
klokken 1 var der modt en talrig Forsamling fra alle
Egne af Sonderjylland.
Efter en Fællesspisning (som ikke var med paa den
med Indbydelsen udsendte Dagsorden, men som faldt i
de flestes Behag og Smag — efter Appetiten at domme
da —) optoges kl. 2 Forhandlingen.

maatte anses som en og dog gangbar Vej. Men forelobig overskrides
de 5000 kr. ikke.
Valget bragte ikke nogen For
andring. Ved Lodtrækning fragik
Formanden og kassereren som begge
genvalgtes enstemmigt ved Aklamation idet det af Forsamlingen
blev betont at de havde arbejdet
til alles udelte Tilfredshed og ingen
onskede nogen Forandring.
Grunden til, at Droftelsen angaaende Delegeretmodet i Tinglev
var optaget paa Dagsordenen var.
at man ikke mcerkede noget til
Hovedbestyrelsen. A. O. havde for
Aars Tid siden skriftlig stillet
Andragende om Afholdelse af et
Delegeretmøde, og i Januar igen
mundtlig henstillet om Afholdelse
af et saadant. Men endnu havde
det ikke vceret Hovedbestyrelsen be
lejligt at foretage sig noget, saavidt vi da kunde skonne. For
manden maatte anse denne Fremgangsmaade fra Hovedbestyrelsens
Side som grcensede til Haan over
for vor Organisation, og den kan
paa ingen Maade billiges. Han
stillede derfor Forslag om Refolntion gaaende ud paa Afholdelse af
etDelegeretmodeiLobet af 14Dage.
Fra Forsamlingens Side frem
droges der forskellige Ting, saasom
Rygte om Revision af Invalideloven, Udbetaling af Affindelse til
Krigsenker, der indgaar Mgteskab
hvor Hovedbestyrelsen har foretaget
sig noget uden at lade Medlemmerne faa noget at vide om saadanne Forhold.
Folgende Resolution vedtoges

enstemmigt og afsendtes:
Amtsorganisationen forfonderjydfke krigsinvalider og Faldnes
Efterladte samlet til Delegeretmode
Sondag den 22. Februar paa Gcestgivergaarden „Danmark" vedtog
enstemmigt folgende Resolution:
„Begrundet paa den forestaaende
konfirmation anmoder Forsamlingen hermed Hovedbestyrelsen om
til senest den 8. Marts d. A. at
indvarsle til et Fællesmode i Ting
lev. I samme Forbindelse tillader
Forsamlingen sig at fremsende
folgendeForslag der onfkes behandlet
paa Dagsordenen: 1. konfirmations-hjcelp. Droftelse ang. den nye
Lov og evtl. Bestyrelsesvalg."
Til Slut henstillede Formanden,
at de enkelte Afdelinger hurtigst
fik afregnet med Hovedbestyrelsen
for at beholde Stemmerelten.
Under Eventuelt droftedes
forskellige Laanesager og Andragende om Hjcelp i Sygdomstilfcelde og det bestemtes under de
Delegeredes Tilslutning, at der
ydedes Gratiale til Musikken og
Dekoratoren ved Amtsbasaren. Derefter sluttedes Modet kl. 12^.
Ssnderborg.
Afdelingen afholder Medlemsmode Onsdag den 11. Marts
Aften kl. 8 paa Fagforeningshuset (lille Sal).
Dagsordenen sasiscettes paa
Modet.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.
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Sen 1. April MS

?. Aargang

Til Medlemmerne i vor Organisation!
^?det Bladet med ncervcerende Nummer for forste
Gang udgaar i storre Skikkelse og kil en meget siorre
Lcesekreds, skal det forste Onske vcere dette, at det maa
fylde de Forventninger, der er stillet til det. Det skulde
vcere et Oplysningsorgan om alle Sporgsmaal vedrorende
Invaliders og Enkers Forhold, derfor modtager Bladet
gerne saadanne Artikler til Ossentliggorelse og aabner
sine Spalter til Drostelse og Diskussion. Det vil ogsaa
efter bedste Evne give Svar paa de forskelligartede Sporgsmaal, der er fremme og senere maatte fremkomme. Desuden skulde det vcere et Middel til Agitation for vor Sag.
Og sidst, men derfor ikke mindst, skulde det tjene til at
foestne Sammenholdet i de enkelte Afdelinger og mellem
Afdelingerne indbyrdes. Derfor beder det om Meddelelser
fra de enkelte Afdelingers Forsamlinger. Det er dog af
stor Interesse ogsaa for Foreningsmedlemmer i andre
Egne at hore noget om det, det vcere sig Fremgang som
Danskeligheder, der tildrager sig i de forskellige Afdelinger.
Da Bladet startedes den 1. April 1924 og udsendtes
forste Gang udgik det med de Ord:
„Det er vort Onske at dette vort Bladforetagende
maa faa alles Tilfredshed. Et faadant Blad vil vceie
en Sammenslutning og et godtBindeled mellem Afdelingerne
og de enkelte Medlemmer.
Endvidere er det vort Haab og Onske, at Bladet
maa faa Udbredelse i de andre ssnderjydske Amter og
muligt gore sit til, at vor Organisation styrkes og samles
mere end det hidindtil er Tilfceldet. At vi inden for hele
Foreningen kommer op paa faa stort et Medlemsantal
som muligt, er et vigtig Faktor i Forhandlingen om de
endelige Love, der skal ordne vore Rentebelob for Efter
tiden".
Det dens udtrykte Haab er nu ved at gaa i Op
fyldelse, og Bladudvalget vil gore sit bedste til at scette
alt ind paa at bringe Medlemmerne og Lceserne interessante og aktuelle Oplysninger.
Af praktiske Hensyn skal folgende endnu bemcerkes:
Det skal igennemfores mest muligt at udsende Bladet
fra Trykkeriet den 26. i hver Maaned, saaledes at det
kan uddeles, naar Renterne hceves paa posthuset. Det
staar iovrigt hver Afdeling frit, hvordan Omboeringen
skal foretages. Nogle Steder lejer de en storre Dreng,

der for en lille Godtgorelse fra Afdelingens Kasse bringer
dem rundt, andre Skeder er der maafke et Postbud, der
er Medlem af Foreningen og kan tage en Del Blade
med paa sin postgang. Der vil blive sendt et overskydende Antal paa ca. 10"/<> af Eksemplarerne med.
som kan blive tilstillet nye tiltrcedende Medlemmer eller
saadanne der kan blive det. Ved hvert kvartalsafflutuing eller Anmodning derom vil en Rettelse i Medlemsantallet altid blive foretages.
Artikler til Bladet, Meddelelse af enhver Art, og
Sporgsmaal som onskes besvaret i Sporgerubrikken bedes
indsendt til senest den 15. i hver Maaned til Redaktoren,
Lcerer I. Clausen, Bredsten Skole pr. kegnces.
kmidgorelfer om Moder, hvilke Bladet optager gratis,
bedes tilsendt inden den 20. i hver Maaned til Trykkeriet,
Bogtrykker F. C. Eggert. Sonderborg, perlegade 73.
Da Bladet skal boere sig selv, er prisen sat til 10 Ore
pr. Eksemplar. Betalingen vil for altid at vcere paa
den rigtige Side, blive betalt kvartalsvis forud af Af
delingerne for saa mange Medlemmer, som den har anmeldt. Der vil saa fra Trykkeriet blive tilstillet hver
Afdeling et Afregningsskema, trykt paa Bagsiden af en
Poskopkrcevning.
Desuden optager Bladet gerne smaa Annoncer fra
Foreningsmedlemmer til en lille Pris i det Omfang som
Bladets Spalter tillader.
Maatte det saa lykkes at vort Blad, som paa Fcellesmodet i Vojens fandt god Stotte og Anbefaling, ogsaa
maatte blive en kcer Gcest i de mange Hjem hele Sonderjylland over i dette forste proveaar, og at det lcenge
staaende Sporgsmaal om et Medlemsblad maa vcere
lost paa en heldig Maade.

Fællesmodet i Vojens.
Sondag den 15. Marts havde Hovedbestyrelsen kaldt
sammen til et Delegeretmode paa Paulis Hotel i Vojus, og
Klokken 1 var der modt en talrig Forsamling fra alle
Egne af Sonderjylland.
Efter en Fcellesspisning (som ikke var med paa den
med Indbydelsen udsendte Dagsorden, men som faldt i
de flestes Behag og Smag — efter Appetiten at domme
da —) optoges Kl. 2 Forhandlingen.

„Krigs-Invaliden"
Formanden takkede til Indledning for den gode Til
slutning Modet havde faaet og udtalte til Vojens Afdeling en scerlig Tak for de tykke Cigarer denne havde
spanderet paa Forsamlingen. Som Ordstyrer foreslog han
Lcerer Thomsen, Haderslev. Denne overtog Hvervet og
udtalte Onsket om en saglig og hurtig Forhandling, idet
han henviste til den lange Dagsorden der skulde gennemgaas:
1) Beretning og Regnskabet for Aaret 1924.
2) Droftelse om kontingentrestance.
3) Droftelse angaaende den nye Militcerlov.
4) konsirmationshjoelp.
5) Bladsagen.
6) Laaneanliggender.
7) Bestyrelsesvalg.
8) Eventuelt.
Efter at Hovedkasserer Mortensen havde faaet fastslaaet, hvilke Afdelinger og med hvormange Delegerede
der var fremmodte, aflagde Formanden Beretning for det
sidste Aar. Han henviste til den nye Lov, der var kommen til Virkning i det forlobne Aar, og at man nu var
i Stand til at se dens Mangler og Fordele, og derfor
var denne Lov med Droftelse sat som et scerligt Punkt
paa Dagsordenen. Derefter omtalte han det scerlige Mode
som H. B. havde haft i Tinglev med de Blinde indenfor
vor Organisation, som ved den nye Lovs Ikrafttræden
havde tabt et kroblingstillceg. En Henvendelse til Socialministeriet desangaaende var bleven lagt tilside.
Hovedkasserer Mortensen forelagde det reviderede
Regnskab for Foreningen. Han bemoerkede hertil at
Blomsterfonden var fort af Formanden. Foreningens
Regnskab balancerede pr. 31. December 1924 med
7768,96 kr. og Formueoversigten udviste et Overskud paa 7 528 kr. hvoraf 7 367 kr. var Bankbeholdning.
I Henhold til Regnskabet paaviske han en tydelig Fremgang for Foreningen. Den var vokset godt i det sidste
Aar, og Kontingenterne var ogsaa kommen bedre ind.
En Sammenligning med sidste Aars Regnskab viste en
Formuesremgang med ca 3 000 kr. Formanden redegjorde for Blomsierfonden, der pr. 31. 12. 24 udviste en
Kassebeholdning af 15 412,52 kr. Efter en kort Diskussion om enkelte Ting vedrorende Regnskabet udtalte Ordstyreren paa de forsamledes Vegne en Tak til Regnskabsforeren for Arbejdet med at fore dette befvcerlige Regnskab
og med at faa kontingentet ind. hvorefter Regnskabet,
der laa trykt frem, godkendtes.
Med Hensyn til Restancerne, udtalte Hovedkassereren
saa det ikke saa morkt ud. der var nok nogle Afdelinger
der ikke havde faaet det sidste kaartalsbidrag indsendt,
men det vilde han ikke paatale. Dog var der nogle Af
delinger, der i sin Tid havde vceret rigtig gode, men nu
havde resteret til Hovedkassen i over et Aar, ja mere.
Der maatte ny Agitation til disse Steder for at faa „de
dode vcekkede af Dvale". Han ncevnte Graasten (1. Ja

nuar 22 med 29 Medlemmer) Norborg (1. 10.23 med
30 Medlemmer) Rinkences (1.10. 21 med 31 Medlemmer
for Guderup var der opstaaet en ny Forening „Egen",
som arbejder meget godt, desuden Tingleo'og Skoerboek.
Under Droftelsen henvistes til at en af Grundene til
Restance og slige Ting. var en uddygtig Bestyrelse. Der
maatte gives en vis Frist inden Slettelsen blev foretaget.
Der fremdroges et Eksempel'om en" Forening, der for
et Aars Tid siden ncesten var helt i Stykker, men nu
stod som en stor Afdeling med 60 Medlemmer. Det blev
besluttet, ak Amtsorganisationen i Sonderborg skulde tage
sig af Nordborg, Rinkences og Graasten og Hovedbe
styrelsen skulde saa söge at vcekkeZSkoerboek og Tinglev.
Til Indledning bemcerkede Formanden ak Fristen for
Indsendelse af Andragender om Invaliderente ester den
nye Lov udlober til 1. Juli 1925, og han bad om Bemyndigelse til igennem de sonderjyske Aviser at opfordre
til Fremsendelsen af Eventuelle Andragender om nye Invalide- eller Enkerenter til Ncevnet inden den ncevnte Frist.
Derefter omtalte han forskellige Uretfærdigheder ved den
nye Lov. Den havde jo nu virket en Tid, og der var
fundet at den led af mange Brost. Invalider burde behandles lige. En Invalid der efter den nye Lov falder
ind under § 4, og som er 80^ Erhvervsudygtig, faar
sin Rente efter 34 Mark omregnet til 50 kr. En ligestillet Invalid, der altid har haft sin Bopoel her i Landet
faar 220 kr. Med Administration af Sygehjcelpsloven
er der gjordk mange daarlige Erfaringer. Saaledes faar
Lceger ikke Lov kil at foretage privat Specialbehandling som,
„Hojfjeldsfol" paa Invalider. Saadanne forlanges indlagt
paa Sygehuset som slet ikke er novendig for mange Lidelsers Vedkommende.
Lovens Ord er gode nok, men den administreres
daarlig, ligelides er kapitalaffindelfen daarlig. En Invalid med Fingerfkade 15 "/o ansogte om Afsindelse. Efter
Undersogelse blev han anset som vcrrende under IV^dermed faldt Renten bort og Assindelse kunde der ikke vcere
tale om. En Indsigelse hos Raadet godtgjorde at Renten
akter skulde udbetales med 15 o/o, Saa forlangtes der,
at Fingeren skulde amputeres. § 18 om Hjoelp ved Sygdom er ogsaa utilstrækkelig. Formanden meddelte at Noevnets
Medlemsantal saadan som Loven sorudsaa med det forske
vilde nedscettes. Efter at have gjordt opmoerkfom om
andre Mangler, som Nodvendigheden at faa en Appelinstans for Sygehjcelpsbestemmelserne, og Ncegtelsen af
orthopcedisk Fodtoj til Invalider, der hidindtil altid have
modtaget saadant, stillede han Forflag om Nedscettelse af
et Udvalg, der skal arbejde for ved en Revision af Loven
ak faa dens Mangler fjernek og for at faa Sygehjcelpslovens Haandhcevelse ad administrativ Vej ind i
et sor Invaliderne betrykkende Spor. Til Slut meddelte
han om H. B. Arbejde for at faa Enkeafsindelsen ud
betalt med det fulde dobbelte Aarsbelob af Enkerenten,
som jo lige til det forgange Aars Slutning var blevet
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kronet med Held. Under Diskussionen fremkom der man- trykket af, at det blev gerne set. og at det afhjalp et loenge
ge bemoerkelsvoerdige Ting om Hensyntagen til Enker folt Savn. Han stillede paa Bestyrelsens Vegne Forslag
der havde gift sig for Lovens Ikrafttræden, hvortil For- om, at dette Blad forstorredes og under et andet Navn
manden bemoerkede, at dette noeppe lod sig gennemfore, blev Medlemsblad for hele Foreningen'! et Aar paa Prove.
der stod jo i Loven, at den ikke skulde have kilbagevir- Der var i Forsamlingen Enighed, at et Forsog burde gores.
kende kraft; om Oprettelse af Loegekommissioner i Stedet Droftelfen drejede sig om Vederlaget for Bladet (10 Ore prfor en enkelt Loege; om meget vilkaarlige Behandlings- Nr.) eller om det skulde leveres frit og boeres af Annoncer,
maader af Noevnets Lågekonsulent; om at Huslcegeu paa og om Vanskeligheder ved Fordelingen kil de enkelte MedForlangende skal have Lov til at faa tilstillet Akterne; lemmer. Det stod Afdelingerne frit, hvordan de vilde
(dertil oplyste Mortensen, ak Invalideraadek til denne haandhceve dette. Det vedtoges, at Bladet saa et Aar
Sag stiller sig saadant, ak det billiger, at Loegen, naar paa Prove skulde udsendes til de enkelte Medlemmer geuhan forlanger det, maa faa Adgang til Akterne); om nem Afdelingerne mod 10 Ore pr. Nr. Ordstyreren onskede
Anerkendelse af Fredsenkerenke til saadanne Enker, hvis med Forsamlingens Tilslutning Bladet en god Start og
afdode Mand var dod ifolge Saar eller Skader, han henstillede til at skrive flittigt til Bladet. Der nedsattes
havde paadraget sig i de saakaldte „Kriegs- und Lebens- et Bladudvalg, bestaaende af Trykkeren, Bogtrykker Eggert.
mittel wichtige Betriebe." Forslaget om Nedscettelse af Sonderborg, Redaktoren, Lcerer I. Clausen, Bredsten og
et nyt Lovudvalg skottedes fra alle Sider, og efter For- H. Clausen, Sonderborg.
Formanden redegjorde for Laanekasfens Tilblivelse.
slag oprettedes det gamle Lovudvalg, der havde arbejdet
ved Lovens Fremkomst, med de samme Medlemmer: Det var oprindelig Meningen at faa den frem sammen
Andresen-Tonder, Lassen-Augustenborg, Clausen-Sonder- med Invalideloven, men den er forsi bleven fcerdig nu
borg, Petersen, Mortensen og Enkefru Schults-Haderstev, fra Landsting og Folketing og trceder i Kraft til 1. April,
til fornyet Lovsorslagsarbejde. Det henstilledes til de en- hvorimod de administrative Bestemmelser ikke er vedtaget
kelte Afdelingers Repræsentanter at samle Materiale til endnu. (Andet Steds i Bladet omtales Laanekassen soerskilt)
Udvalgets Brug og indsende dette inden 15. April d. A. Efter denne Lov kan Fredsinvalider ikke opnaa Laan
og dette maatte anses for en Haarhed. Han stillede Fortil Hovedbestyrelsen i Haderslev.
Formanden redegjorde for Blomskerfondens Midler slag om at foretage en Henvendelse om, at Foreningen
og dets Brug og de Overvejelser, man havde haft inden- faar Soede i Laanekasfens Bestyrelse og ansaa det for
for Bestyrelsen med Fordeling af nogle Midler til kon- heldigt, at det nedsatte Udvalg tog sig af denne Sag.
firmationshjoelp. Bestyrelsens Forslag gik ud paa at for- Foreningen kunde efter hans Mening gore krav paa 3 af
dele 2 kr. pr. Medlem til samtlige Afdelinger; det de 15 Mandater som Bestyrelsen skulde bestaa af.
vilde blive ca. 4 000 kr. Fra Forsamlingens Side
IDiskussionen fremkom der en Foresporgsel om Enker
fremkom der Forslag om ingenting at fordele, at for- ikke kunde opnaa Laan; de troenkte saa viseligt lige saa
dele 3 kr. (fordi de Afdelinger der ingenting har, meget som mange Invalider, og Afdragene var hos dem
troenger til disse Penge) og om at fordele Renkerne as akkurat lige saa sikre, vel tit et Gran bedre.
Blomsierfondens Midler. Samtidig stilledes der Forslag
Der foretoges efter nogen Forhandling ikke Valg
om en ny Blomsterdag, som henstilledes til det nedsatte til disse eventuelle Repræsentanter, men det overlodes
Udvalg at saa en fornyet Bevilling til en faadan. Der til Bestyrelsen at indhente Forslag fra hvert Amt.
fremdroges et pudsigt Eksempel af eu Misforsiaaelse, hvori
Af Bestyrelsen afgik efter Orden Noestform. Andresen
en Afdeling vilde fordele Pengene til de respektive Med- Tonder, 1 Sekretoer, Clausen, Sonderborg, Hovedkasserer
lemmer, nej, Pengene blev fordelt efter Medlemsantal til Mortensen, Haderslev og Suppleant Fru Schultz. SonderKassen og var beregnet til at bruges til Underskottelse borg. Der foretoges Genvalg, men Mortensen mente,
i forste Ojemed ved konfirmation. Ved den paafolgende at det var godt, naar der kom nye Medlemmer ind, og
Afdelingsafstemning blev Bestyrelsens Forslag om For- at han gerne onskede en ny Mand til kassererpladsen; men
deling af 2 kr. pr. Medlem den 31. December 24 ved- herimod indvendtes fra andre Sider, at en kasserer var
taget og bestemt, at ny oprettede og ny til Live bragte noermest at anse for Foreningens drivende kraft og det
Afdelinger ogfaa skulde have Ret til at faa deres Andel vilde voere et baade vanskeligt og farligt Eksperiment at
af Fordelingen.
bytte, isoer naar man var godt tilfreds med den fuugeTil Bladsporgsmaalet refererede Lassen som For- rende kasserer, tvoertimod maatte man indtroengende
mand for det nedsatte Bladudvalg, idet han henviste til henstille til ham at blive ved, og der stilledes Forslag om
det Bladudvalget fremkom med ved sidste Detegeretmode. at yde ham en Godtgorelse for Tidsspilde a 20 Ore pr.
Men nu havde Sonderborg Amtsorganisation i knap et Medlem aarlig. Dette vedtoges og efter gentagne HenAar gjordt Erfaringer med et Maanedsblad indenfor Med- stillinger genvalgtes Bestyrelsen ved Aklamation.
lemmerne i de Afdelinger der var tilsluttet denne OrgaUnder Eventuelt stilledes Forslag om at Udvalget for
nisation. Det har kunnet boere sig, og han havde Ind Lovoendringen ogfaa maatte arbejde hen til ak faa an-

Krigs-Invaliden"
taget en Invalidekonsulent for Sonderborg Amt. hvilket
Krav noermere proeciceredes af Lassen; Bemyndigelsen
til Udvalget gaves.
Det nceste Mode skulde afholdes inden Rigsdagens
Samling igen i Oktober, hvor Lovudvalget saa vilde
fremlcegge de Bestemmelser, som Foreningen onskede ind
fort ved en Revision af Invalideloven. Modet skulde
muligst afholdes i Tinglev. Hverken Aabenraa eller
Vojens er bedre beliggende for alle Dele af Sonderjylland.
Hovedkassereren henstillede til og mindede de Delegerede
om at gore deres respektive Afdelingskasferer opmcerksom
paa, at de nye Regnskabsskemaer maatte indsendes prcecis
og at de enkelte Rubrikker — iscer Statistikken — maatte
udfyldes nojagtigt. Dette kunde vel anses for en uvcesentlig Ting, men Hovedbestyrelsen bar sig med Tanker om
at udarbejde en Dodsstatistik over Invaliderne til Brug
ved mulige Lovbestemmelser.
Til Slut henstillede Formanden til Forsamlingen at
agitere godt for vor Forening, den burde omfatte alle
Invalider og Efterladte, hvorefter han hcevede Modet
ca. kl. 6. Inden Forsamlingen gik fra hinanden, ud
bragte Ordstyreren, efter en Tak for den saglige, hurtige
og fornojelige Forhandling, et Leve for vor Organisation.
Saa drog man hver til sit, et Minde rigere om godt
Kammeratskab og Sammenhold for vort fcelles Maal:
krigens Saar maa lceges til Samfundets Fremme.

Laanesagen.
Rigsdagen har vedtaget folgende Lov:
Af de ved Lov 7tr. 296 af 28. Juni 1920 til Raadighed for Laanekassen for Sonderjylland stillede Midler kan
der indtil Udgangen af 1926 anvendes 750 000 kr. til
Udlaan til personer, der oppebcerer Invalideforsorgelse i
Henhold til § 6 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924.
§2.
Laan skal fortrinsvis ydes til Grundlæggelse af selvstomdig Erhvervsvirksomhed eller Erhvervelse af fast Ejen
dom og maa i Reglen ikke overstige 4 000 kr. til samme
Laantager. Laanene forrentes med 4^ p.a. og skal
vcere afdraget senest 10 Aar fra Laanets Stiftelse at regne.
Til Dcekning af de i § 2, 2. Stykke ncevnte Welser
indeholdes i Laantagerens Invalideforsorgelse hver Maaned et for hele Laanperioden uforanderligt Belob, der
sædvanligvis ikke maa overstige 35 "/o af den Forsorgelse
(i Henhold til §§ 6 og 8 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924),
som Laantageren oppebcerer paa det Tidspunkt, da Laanet
ydes.
Den indeholdte Melse dcekker forst Renten af Laanet,
medens Resten er Afdrag.
Denne Lov giver desvcerre ikke Fredsinvalider Adgang til Laan, og Hovedbestyrelsen for vor Forening har

derfor henvendt sig til Finansministeren og til samtlige
sonderjydske Folketingsmand med Anmodning om at ville
udvirke, at Loven ogsaa faar Anvendelse for disse. Dette
Andragende er desvoerre bleven afslaaet af Finansmini
steriet. Samtidig har vi bedt om, at Laanet skulde ydes
indtil 35 «/o af hele Renten lige som for. og ikke kun
indtil 35 v/o af Grundrenten og Svcerskadetillcegget. Dette
har soerlig Betydning for Invalider med en Rente af
indtil 40 0/0 Erhvervsnedscettelse. Naar disse kun kan
laane indtil 35 "/<> af Grundrenten, vil Laanebelobet jo
vcere saa minimal, at det i praksis ikke nytter noget.
Dette Andragende er endnu ikke besvaret af Ministeriet.
Loven troeder i kraft pr. 1. April dette Aar. og jeg vil
anbefale at indgive Andragender til Invnlidenoevnet snarest
enten direkte eller gennem Invalidekonsulenterne. Samtidig med denne Lov har Laanekassen yderligere skillet
2 Millioner til Raadighed. Disse Laan skal dog forrentes
med 6 o/o og afdrages i 10 Aar. Det hojeste Laanebelob er ogsaa her 4 000 kr.
I denne Afdeling kan personer, der har eller tid
ligere har haft Laan i en af Laanekassens Afdelinger
ikke paany faa tilkendt Laan.
Haderslev, d. 17. 3. 25.
Petersen.
Formand for Hovedbestyrelsen.

Meddelelse kil Lokalafdelingerne.
For at det kan vcere muligt, at tilstille hver Lokalafdeling det fornodne Antal Eksemplarer af »krigs-In
validen" bedes Bestyrelserne for Lokalafdelingerne om
at udfylde Medlemsstatistiken paa Bagsiden af Hovedkassens Afregningsskemaer nojagtig, samt at drage Om
sorg for, at ncevnte Skema i udfyldt Stand indsendes kil
Hovedkassereren inden senesk den 15. i den efter kvartalsafslutning paafolgende Maaned.
Haderslev, den 20. Marts 1925.
H. Mortensen, Hovedkasserer.

Sonderborg By.
Efter at der ved sidste Delegeretmode i Vojens er
bleven nedsat et Udvalg til at samle alt Materiale, som
kan faa Betydning ved en evenkl. Lovcendring. skal man
herved bede Afdelingens Medlemmer om, inden den
10. April d. A., skriftlig at ville fremkomme med eventl.
Abndringsforflag, saasom at ville fremfore Forhold som
synes uberettigede.
Souderborg, den 26. Marts 1925.
). Hermannsen, Formand.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren kil senest den 15. i hver Maaned.
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til Trykkeriet.

.Krigsinvaliden redigeres af Loerer Clausen, kegnoes? udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemvlar.
for Itte-Tlledlemmer 50 Ore Eftertryk af Vidrag i .krigsinvaliden" er forbudt.

Annoncer pr. Z Spaltet petit Linie 2S Ore for Medlemmer;
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg. Telefon 245.

Arvys Invaliöett
Medlemsblad
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for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Ar.?
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Fra Hovedbestyrelsen.
Haster!
Det meddeles herved, at Ludwig Muller, Berlin,
kommer til Flensborg den 8. og 9. Maj d. A. til Diakonissestiftelsen. Invalider, som onsker en ny Ojen-prothese
bedes omgaaende meddele dette til undertegnede.
p. Petersen, Formand, Haderslev.

Hvorfor har vi starlet vort Blad,
og hvilken Berettigelse har det?
En ny Ting skal man sol si vcenne sig til. saadan er
det med saa dagligdags Ting som en Hat, et par
Skovler eller andre Brugsgenstande. Disse ser fikse ud,
inden de tages i Brug, men de passer ikke altid lige godt.
Forst gennem Benyttelsen danner de sig til efter den Legems
del, de er bestemt til (kammeraterne vil sikkert kunne huske
de nye Udrnstmngsgenstande, vi fik udleveret ved Mobiliseringen). En ny Hat kan trykke slemt i Forstningen,
men naar den bliver brugt, tilpasser den sig esterhaanden
saadan, at den bliver os et koert klædningsstykke, som vi
nodig vil nndvcere.
Med andre Livssornodenheder former det sig paa
lignende Maade. Det personlige Forhold skal til for
gore dem for os vcerdifulde.
Det kunde maafke synes, som om det var en lojerlig
Lignelse, men den Tanke paanoder sig mig ved Betragning
af Bladets Opgave; der er noget tilfcelles med ovennævnte
Forhold.
Bladet er endnu nyt og i sin Vorden. Men det vil
ved sin stadige Fremkomst udvikle sig til at blive en for
hvert Medlem kcer og velkommen maanedlig Gcest i de
mSnge Hjem ud over vort Land. Det bringer Bud fra
ligestillede og droster Anliggender og Forhold, der kan
faa Betydning for enhver, og det har plads til de Over
vejelser, man har haft vedrorende egne og andres Vilkaar,
og som man foler Trang til ak meddele andre ligesindede
eller stille til Debat for en siorre kreds til gensidig Berigelse og Forstaaelse. Derfor skulde Bladet helst voere
Gcest hos alle Medlemmer af vor Organisation.
Det stiller sine Spalter til Raadighed til Meddelelser
as enhver Art fra hver Lokalafdeling (disse, vil blive
ordnet efter de enkelte Amter), og ligeledes ser Bladet
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meget gerne, om de enkelte Medlemmer ret flittigt vil
gore Brug af Bladets plads. Jo flere Artikler, der kommer
frem, des interessantere bliver Inholdet og mere vcerdifnldt.
Der er givet Tilsagn om en Artikelrcekke fra en
Rejse gennem kampomraadA i Frankrig, om en Fremstilling af vor Organisations Udvikling, om Dagbogsoptegnelser og andre gode Ting. Hovedbestyrelsen samt Lov
udvalget vil sikkert gennem Bladets Spalter holde Lodser
ne paa det lobende med alt vedrorende vore Forhold.
Der blev paa Modet i Vojens af en kammerat henstillet at anskaffe en Papirkurv, men Bladudvalget maa
bemcerke, at der hidindtil ikke har vceret Brug for en saadan
Indretning, og det vil samtidig betone, at det med sin
gode Villie ikke i nogen Maade vil lade mulige Artikler
gaa denne Vej. men efter Evne vil det bringe dem hurtigst
frem til Laserne. Derfor:
lces Bladel,
virk for dets Adbredelse i vor Organisation, og
skriv flittigt til Bladet.
Vladudvalget.

Nogle Problemer,
som ofte har vceret til Droftelse indenfor vor Organisa
tion, og som maa anses som Opgaver, vi maaske ogsaa
skal lose, har vceret til Behandling paa den tyske Foreningssammenslutning af krigsinvalider og Efterladte
..Reichsbunds" Rigskonference i Frankfurt a.M. d. 5. April.
paa Dagsordenen stod som de tre forste punkter
1. Oprettelse af en Dodskasfe.
2. Droftelse om samlet Hjcelp til Boligbyggeri,
3. Oprettelse af et Bornehjem.
Paa en konference i Magdeburg i Januar (vi vilde
kalde disse Forsamlinger Delegeretmoder), var Dodskassen
til Behandling, og siden da havde et Udvalg arbejdet
videre og forelagde nu sin Betænkning med Forslag, der
gik ud paa, mod en rimelig Forhojelse af Maanedsbidragene, at udbetale til de Efterlevende af et afdod Medlem en Sum af bestemt Hojde. Denne Understottelseskasse
maatte af Hensyn til mange Forhold skabes indenfor Organisationens Ramme og ikke i Samarbejde med et bestaaende Forsikringsselskab, som det fra forst af var planet.
Grundene for og imod et faadant Samarbejde var bleven
meget indgaaende droftet, og Resultatet af Overvejelserne
var bleven Oprettelsen af en egen kasse. Forudsætningen
for Oprettelsen var Tilslutningen fra alle Medlemmers
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Side. Ved Eksempler paavistes derefter, i hvilken Hojde
den paatoenkte Understottelse kunde udbetales ved storre
eller mindre maanedlige Bidrag. Udvalgets Forslag, gik
ud paa at opkroeve mindst 25 Pf. maanedlig til denne
kasse, deraf skulde de 20 affores til Centralen og de 5
forblive i Lokalafdelingens Kasse. Med et saadant Bidrag
og under Hensyntagen til den fundne Dodshyppighed blandt
Medlemmerne kuude der saa udbetales en Sum, 50 Mk.
efter en karenstid paa tre Maaneder og efter flere Bidragsmaaneder mindst 90 Mk. Disse foreslaaede Summer
kunde nok taale en Forhojelse, men sordi Medlemmernes
okonomiske Forhold var ugunstige, maatte man fraraade
en saadan. Referenten bad om ikke at lcegge Sagen til
Side men tage en Beslutning, for jo loengere dette drages
i Langdrag, des ugunstigere stiller Forholdene sig.
Efter en indgaaende Drostelse besluttede konferencen
med stor Majoritet at oprette den foreslaaede Kasse. Hvert
Medlem af Organisationen skal vcere Medlem af den,
Medlemsbidraget er 25 Pf. maanedlig. Den trceder i
Kraft til 1. Juni, og fra denne Maaned af er Bidraget
65 Pf., Undersiottelsen bliver 50 Mk. ved Dodssald efter
I.September og 90Mk. efter lomgere Tids Forlob, alt
gceldende for nuvcerende Medlemmer. Ay tiltrædende
Medlemmer skal gennemgaa en lomgere karenstid.
Det blev desuden besluttet at ophceve allerede bestaaende Understottelseskasser, der arbejder i samme Maal.
Til andet Punkt paa Dagsordenen udtalte Referenten,
at der ved sidste konference var opstillet Rettelinier i
denne Sag. Der sogtes oprettet en Sammenslutning under
Navn af „Gemeinnützige Reichsbundskriegersiedlung und
Treuhandgesellschaft m. b. H." og naar denne var anerkendt,
vilde de storste Vanskeligheder uden det financielle voece
bragt af Vejen. Men netop dette at skaffe Penge var
jo Smertensbarnet for alle byggelystne. Den eneste gangbare Vej var Hjoelp til Selvhjoelp. Taleren foreslog derfor konferencen at finde en Mulighed for. at byggelystne
Medlemmer ved fortsat Indbetaling af en mindre Sum
kunde blive sat i Stand kil at erhverve eget Hjem. Han
vilde bringe Sparelyst og Byggelysi i Forbindelse med
hinanden. Folgende Plan anbefaledes til Vedtagelse:
Hver i denne Sag interesseret kan ved fortsat Indbetaling
af 5 Mk., mod kvittering til 200 Mk., som vil svare til
den Sum, man maa indskyde, for at blive Medlem af
et andet Byggeselskab, saa Ret til en „Siedelungswohnung des Reichbundes". Disse 200 Mk. forbliver
Indbetalerens Ejendom, men ftaar Organisationen til
Raadighed til Boligbyggeri. Udover denne Sum kan Indbetalingen fortscettes, men for disse Penge udstedes der
af Centralen Vcerdipapirer med Paalydende af 5 Mk., som
forrentes, er uopsigelig de forste 5 Aar og iudloses derefter med 6 Mk. Disse „Gutscheine" kan ogsaa kobes af
andre Medlemmer i ubegrcenset Antal.
Taleren anbefalede Sagen til Medlemmernes Velvillie og Stotte, og efter Droftelsen vedtog konferencen

at fremme Forslaget.
Til Sagen „Bornehjemmet" meddeltes, at Aabningen
af Bornehjemmet «Kindererholungsheim Schloß Gänsesurth" i Anhalt snart vilde ske. Reparationen og Ind
rettelsen til det paatcenkte Formaal var snart fcerdig.
Pladsen som Leder af Hjemmet, som Plejersker og som
Kokkepige var opslaaet ledig, og Bestemmelserne for Optagelse i Hjemmet vilde snarest blive tilstillet de enkelte
Lokalafdelinger. Det maatte onskes, ak ogsaa dette maatte
voere og tjene til Gavn og Gloede for mange.
Efter at have droftet forskellige Lovforhold, isoer med
Hensyn til kapitalasfindelse, sluttedes Konferencen.

Om en Hjemrejse fra russisk krigsfangenskab
fortoeller en tysk krigsfange folgende:
I 1923 blev der endelig ifolge ustandselige Henstillinger fra den tyske Regering oprettet et Konsulat til Hjemsendelse af de endnu i Sibirien voerende tyske krigsfanger.
Dette fik Soede i Norvo-Mkolajervsk. Derfra modtog jeg
den trykte Meddelelse, at nu var min Hjemsendelse mulig.
Mine Forceldre havde sendt mine Papirer til konsulatet,
og endelig den 5. Juli 1924 kunde jeg med 4 andre tiltroede Hjemrejsen. Forinden var vi bleven udspurgt om
andre Fanger, og vi kunde saa samlet over 100 Adresser
paa Lidelsesfæller.
Den 19. Juli naaede vi over Havet til Stettin. Den
Gloede endelig efter 9 Aars Forlob, Aar fulde af Loengsel
og Savn, igen at staa paa hjemlig Grund, var ubeskrive
lig, men den blev hurtig koluet. Ved Indsejlingen til
Svinemünde blev vi af en Embedsmand ved Paskonkrollen modiaget med: „Nu maa I hellere aflcegge den
rode Farve, for her piber Vinden fra en anden kant".
Og vi oplevede foruden denne moerkelige Hilsen mange
soere Skuffelser. Det var en Lordag Aften, og klokken var
1/2?, da vort Skib lagde til ved Bolvcerket, alle offentlige
Kontorer var lukket, og vi maatke selv se at hjcelpe os.
Paa Polikikontorek, hvor vi legitimerede os og fremkom
med Onfke om at faa Husly, henviste man os til „Asyl
für Obdachslose". Det berorte os pinligt, at Fcedrelandet
ikke gav sine hjemvendende Krigsfanger en bedre Mod
tagelse. Uden Penge og med en sulten Mave maatte
vi i Seng. og Sondagen efter gik vi i vort lurvede, ftcerkt
medtagne Toj. Alle kiggede efter os, men ingen tog sig
af os. Endelig Mandag Morgen lykkedes det os at finde
det Kontor, der vilde tage sig af os, man laante os
Rejsepengene, men noeppe var vi ankommet i vor Hjem
stavn. for disse blev os afkroevet igen.
Fortcelleren har ikke meget tilovers for Myndighederne
hvis Handlemaade han stærkt kritiserer, de blev sendt
hjem uden nogen som helst Desinfektion eller „Entlausung"
til trods for mulig Smittefare, hvorimod han med Tak
nemmelighed erindrer sig Augusta-Viktoria-Huset, hvor de
paa megen opmoerksom Maade blev bespist hin Sondag
i Stettin. Han sortoeller endvidere om de Skuffelser, han
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har haft ved sine forgoeves Forfog paa at opnaa en Anscettelse efter eller en Erstatning for de mange Aar, som
han ufrivilligt har maattet tilbringe i Fangenskabet.

Frugtavl - Biavl - Hanseavl
(som ogsaa kan voere en Invalids, eller Enkes, gode
Indtægtskilde).
Under den forste Overskrift skriver Statskonsulent
A. Dalskov, Gentofte, i Dansk Haoetidende folgende bemcerkelsesvcerdige Linier, som kan vcere af Interesse for
mange af vore Foreningsmedlemmer.
Det er jo desvcerre en kendsgerning, at Frugtavl i
de allerfleste Vedrifter ikke er den sikre Indtægtskilde, som
den burde vcere, og som vel de allerfleste ved Bedriftens
Anlceg har regnet med. Aarsogerne hertil er forskellige,
i nogle Tilfcelde Vejr og Vind og lignende ubetvingelige
Forhold, i andre maafke Uforstand og manglende Evner,
men da Resultaterne trods Avlernes rent personlige Dygtighed dog kan mislykkes, er der al Anledning til at söge
Risikomomentet forringet ved at understotte Frugtavlen
med andre Indtægtskilder.
Dette kan antagelig ske ved at forene Frugtavlen
med en passende Biavl og Honseaol.
Det vil naturligvis vcere heldigst, om man straks fra
Anlceggets Begyndelse indretter sig efter en saadan tre
delt og dog ncer samarbejdende Driftsmaade, saaledes at
man paa alle punkter kan skaffe de gunstigste Vilkaar og
samtidig afgrcense Omraaderne, saa de ikke kolliderer.
Alen iovrigt vil man ogsaa i de mindre Haver kunne
indrette sig paa samme Grundlag, scerlig hvor der kan
foregaa et passende Samarbejde mellem Haveejerne.
Tcenker man sig de scerlige krav, som hver af disse
tre Erhvervskilder maa forlange opfyldt, saa faar man
for Frugtavlens Vedkommende folgende:
1. En passende Jordbund, hvor Fugtighedsforholdene
er gode. hverken for rigelige eller for knappe.
2. Passende Lceforhold, under Hensyn til Beliggenheden
i sin Helhed.
Z. Valg af velegnede Sorter baade med Henblik paa
deres indbyrdes biologiske Forhold og deres Handelsog Brugsvoerdi.
4. Man maa sikre sig, at de almindelige kulturarbejder
kan gennemfores rigtigt og rettidigt, f. Eks. Godning, Besprojtning. Beskoering. Udtynding osv.
5. Af Hensyn til Honsene vil man vcelge Troeer med
nogen Stamme, 1—1^/s eventuelt 2 m Stamme.
Med Henblik til Biavlen:
1. Gode Lceforhold og en Plads, der har rigelig Morgenog Formiddagssol.
2. Anskaffelse af en haardfor. nojsom og dog produktiv
Birace.
Z. Ved Saaning af ..Biblomsk" paa afgrcenfede Arealer
at sikre Bierne fornoden Fode hele Aaret og give
dem Mulighed for at indsamle et godt Overskud.

4. Man maa scette sig grundigt ind i Biernes Pasning,
og man indmelder sig fornuftsvis i en Biavlerforening.
Med Henblik paa Honseavlen:
1. Man indretter et Honsehus svarende til Bedriftens
Storrelfe.
2. Man inddeler Frugthaven i Kvarterer, der alle har
direkte Forbindelse med Honsehuset, men iovrigt er
solidt afgroenset. Kvartererne bruges skiftevis som
Honsegaarde, og de ikke benyttede kvarterer jordbehandles.
3. Man voelger en god Race og soger ved Udvalg af
Individerne at forbedre Stammen, man maa derfor
ogsaa kunne fore den fornodne kontrol med hvert
enkelt Individ.
4. Man maa scette sig ind i Honseavlens Teknik, og
gor bedst i at indmelde sig i en Fjoerkrceavlerforening
og saaledes drage Nytte af Sammenslutningen
og folge Fremskridtene igennem Medlemsbladet.
Naar Bedriften er anlagt efter disse Principper, vil
man kunne vente, at Bierne i hoj Grad vil medvirke til
en rigelig Befrugtning as Frugtblomsterne og samtidig
give Iudtcegt i Form af Honning. Honsene vil medvirke
til Jordens Renholdelse, de vil cede en Mcengde Larver
og andre Insekter, og de vil tilfore Jorden nogen Godning og samtidig give Indtcegt paa forskellig Maade.

Fra Ssnderborg Amt.
Sonderborg Afdeling.
M antage en ny Form for Afholdelsen af de maanedlige
Moder for fremtidig ak vcekke storre og ftorre Interesse
for vor Sammenslutning, scerlig og med Hensyn til det
selskabelige. Vi kender alle Foreningens Formaal. som
fuldstcendig ligger udenfor den politiske Ramme, dette
Formaal maa vi med al vor kraft og Energi understotte
saa at vor Forening maa vokse, til den sluttelig omfatter
alle her boende krigsbefkadigede og Enker efter de i
krigen faldne; thi jo storre Antal Medlemmer, des bedre
Resultater kan opnaas, til Gavn for ethvert Medlem.
Foreningens aarlige Generalforsamling vil i Aar
blive afholdt hos Foreningens Medlem Hr. Hardt hersteds
— Bellevue — og det paa Lordag den 2. Maj d. Aar
med Begyndelse Kl. 8. Da vi har tcenkt os samtidig med
denne vor aarlige Generalforsamling at foranstalte en
lille selskabelig Sammenkomst, vil jeg rette en Anmodning
til Foreningens Medlemmer om, denne Aften at vilde
medtage deres Damer. Efter endt Mode vil der saa blive
afholdt Foelles-Kaffebord med efterfolgende Skyöning med
Salonbosser for Damer og Herrer, og det i Serieskydning,
hvis Regler bliver bekendtgjort samme Aften. Scerlig
onskeligt er det ogsaa, hvis et eller andet Medlem vilde
give en lille Fortcelling fra krigsaarene eller lignende til
bedste. I det hele taget vil jeg bede alle Medlemmer
om at vilde bidrage til, ak disse Aftener maa blive saa
vellykket som muligt.

„ krigs-Inv a lid en"
Skot og agiter for vor Sammenslutning, saa at samme maa gaa en god Fremtid i Mode.

Foreningen

Hvortil vi kun kan tilfoje: „Lad denne Tanke faa
Jord at vokse op i, droft den ved eders Lokalmoder, det
er netop denne Vej. der kan give os den Mulighed at
komme i Besiddelse af en Fond, der er vor egen oa vil
blive en Hjcelp til Selvhjcelp.

afholder sin aarlige Generalforsamling paa Lord ag
den 2. Maj d. A.. Aften kl. 8 hos Hr. Hardt, Bellevue.

Afdeling Tandslet

Dagsorden:

afholder

). Hermannsen. Formand.

1. Beretning ang. det forlsbne Aar.
2. kasseberetning.
3. Valg af en Formand, een Sekretoer, og 1 Bisidder.
4. Eventuelt.

sin aarlige Generalforsamling
Sondag, den 17. Maj 1925. Efterm. kl. 3
i Ertebjerg kro.

Bestyrelsen.

Dagsorden:

Amtsorganisationen.
Amtsorganisationen afholder sit ordincere Delegeretmode Sondag, den 10. Maj 1925, Efterm. kl. 1
paa Gceftgivergaarden ..Danmark".
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Formanden for A.-O.. Hans Petersen, har lovet at
komme til Stede.

1. Laanekassen.
2. Agitation.
3. Eventuelt.

Bestyrelsen.

Det muntre Hjorne!

Hvortil alle Afdelingernes Repræsentanter bedes give
Bestyrelsen.

Amtsorganisationens Hjcelpekasse.
Med denne Overskrift er det jo ikke Meningen at
give en Beretning over vor Hjælpekasses Virksomhed,
men tvcertimod henstille til vore Medlemmer saavidt
muligt at indstille Andragender om Laan indtil Juli
Maaned, da dens Midler er fuldt optaget med de til
Dato indgaaede Andragender. Ligeledes vil vi henstille
til dem, der har ansogt om Laan, at vente med Taalmodighed, da der kun kan ydes 2- 3 Laan om Maaneden, alt
efter, som de circulereude udestaaeude Laans Afdrag
kommer ind.
Bestyrelsen kan kun betegne Hjælpekassen som et godt
Foretagende, men det har dog af Erfaring vist sig, at
den er for lille til at yde Laan i det Omfang, kassen er
bleven Genstand for. Paa det Grundlng, at det har vist
sig, at der indenfor vore Medlemmer ligger Trang for
at komme i Besiddelse af saadanne Laan, kunde vi faa
os til at sporge, om den Tanke, der paa vort sidste Delegerctmode i Souderborg blev ytret, om at forstorre vor
Hjælpekasse paa det Grundlag, at hvert Medlem tegnede
sig for 10 kr., finder Tilslutning.

— Hvad vilde De helst vcere: Millionter eller Tyfuspatient?
— Hvad er det for et forrykt Sporgsmaal?
— Nej, sig — hvad vilde De helst voere?
— Millionter, naturligvis!
— Det er^ dumt! Thi alle Millionærer skal do, men
°f TyfusMienwr dsr kun 70 pCt.
Indbrudstyvesorger: — For Gu0s Skyld, aldrig
mere Revolution! Saa lukker de igen Tugthusene op,
og vi faar en Bunke konkurrenter paa Halsen.
Artikler og Sporgsmaal m. m. kil Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned.
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte tilTrykkeriet.

NI ^linäe
Olli vore Onde?

^

<äen

ArmOncer.

Max MsUer, Skomager

En honning Mflyngningsmaskine

Ssnäerborg Sunägaäe 40
uctforer atle Stags Reparationer
sotickt og gockt.

til Salgs.

Anders Schmidt.
Ianerholm pr. Tandslet (Als).

Beretning.
Regnskabet.
Valg.
Eventuelt.

Ihausen
paa
^.pril 1891, <äs<ä cien 14. ^.pril 1925.
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for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar.Z

Sen 1. Zum 1325 <6-

krigsdeltagere
fra de sonderjydske Landsdele.
IHenhold til § 11 i Lov Ar. 100 af 29. Marts 1924
om Forsorgelse af militoere Invalider i de sonderjydske
Landsdele maa krav om Tilkendelse af Invalideforsorgelse vcere indgivet senest et Aar efter denne Lovs Ikraft
træden. Det vil med andre Ord sige, at Anmeldelses
fristen ndlober den 30. Juni d. A. Foreningen vil derfor
anbefale alle dem, som mener at have paadraget sig en
Beskadigelse under krigsforhold, at indgive en Begcering
om Anerkendelse af denne Beskadigelse som krigstjenesteBeskadigelse til Invalidencevnet i Sonderborg eller til Invalidekonsulenterne i Haderslev, Aabenraa og Tonder
Amter.
^
Foreningen afholdt Sondag et Hovedbeftyrelsesmode
i Tonder for fra Foreningens Side at udarbejde Instruks
til Loven af 29. Marts 1924 samt nogle Forslag til midlertidige LEndringer af denne Lov.
Under Henvisning kil foransiaaende beder vi alle
Medlemmer, hver indenfor deres Bekendtskabskreds, virke
hen til, at gamle krigskammerader indeholder denne Frist
og gor deres krav gceldende.

Vor Deputation i kobenhavn
Ifolge Delegeretmodets Beslutning iVojens d. 15.Marts
sendtes Sondagen efter en Deputation tilkobenhavn. Det var
Invalidekonsulent, vor Formand Petersen-Haderslev, og
Lassen-Osbek, og de fik Foretroede hos Finansministeren
Dagen efter, og tilstede ved dette Mode var desforuden
Formanden og kontorchefen for Laanekasfen, Kontorchefen
i Finansministeriet og Dr. karberg.
Lassen forelagde som Ordsorer vore Onsker i Overenstemmelse med, hvad vi paa Delegeretmodet var enige
om at söge gennemfort, nemlig at Loven om Laan administreres saaledes, at Organisationen havde nogen kontrol
med de Paategnelser, de enkelte Andragender saar, at
saa gennemfort, at det blev 35 "/o as den ydede Rente
og ikke kun 35 "/o af Grundrenten, der blev belaant. samt
Laan til Fredsinvalider.
vort Onske om at faa Tillidsmandene skaaret ud
og erstattet med Sogneraadene motiveredes med, at ingen
vidste, hvem disse Tillidsmand var eller hvor de sad, og
Invaliderne mente, at et af en saadan Tillidsmand afgivet Votum nemt kunde faa et personligt Prceg, og at
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det derfor ikke var en helt betryggende Form for Andragstillere, og vi fandt, da det var officielle Midler, der
disponeredes over, var det rigtigst og mest naturligt, at
de officielle Myndigheder, Sogneraadene, voterede Skema
erne.
Dr. Karberg udtalte hertil, at de Tillidsmand, Skemaerne hidtil var sendt til Paategning, var Tillidsmandene
for Sonderjydsk kreditforening, men at dette var sket i
Overgangstiden, fordi der paa dette Tidspunkt endnu ikke
var valgt Sogneraad i de sonderjydske Landsdele. Han
var forresten enig med os i dette Sporgsmaal og gav
det Udseende af, at han allerede havde foretaget Skridt
i Retning af Omlceggelse gennem Sogneraadene. Ligeledes opnaaedes der Enighed med Dr. karberg om. at
Laaneandragender i Ncevnet fremtidig ikke affærdiges rent
kontormcefigt, men medunderskrives af vor Repräsentant
i Rcevnet.
Vi mente at kunne erklcere os tilfreds hermed. Vi
har saaledes en vis kontrol med, hvad der paaskrives
Skemaerne. Det er Sogneraadets ,sg Ncevnets Paategninger, kassens Bestyrelse maa bygge paa ved Andragendets Behandling, og efter Formandens Udtalelse
er det dem, der i Reglen gor Udslaget.
Med Hensyn til, om Belaaningen skulde gcelde 35"/<>
af Gruudbelobet eller omfatte den ydede Rente, udtalte
Dr. karberg, idet han henviste til det beskedne Belob, der
var stillet kil Raadighed, at det i forste Linie gjaldt om at
sikre de svcerere Invalider Laan. Vi gjorde fra vor Side
gceldende, at ogsaa Invalider med en mindre Invaliditet
gennem Laan maatte scettes i Stand til at gore sig selvstomdig, da de i egen Virksomhed kunde lcegge Arbejdet
efter Evnen, hvorimod de, naar de er anvist paa Arbejde
i fremmed Virksomhed, vil voere mere udsat for Arbejdsloshed end andre, da Arbejdsgiverne selvsolgelig fore
trækker fuld Arbejdskraft. Eller ogsaa arbejder Invaliden over Evne og forvcerrer derved i mange Tilfoelde
Invaliditeten.
Formanden for Laanekasfen henviste til Lovens § 3,
efter hvilken kun de i §§ 6 og 8 af Lov Nr. 100 ncevnte
Welser kunde belaaues, men gjorde samtidig opmcerksom
paa, at der i Loven stod, at 35 ^ sædvanligvis ikke maatte
overstiges, hvilken Bestemmelse gav Bestyrelsen en vis
Frihed, og han forsikrede os, at denne Bestemmelse, som
iovrigt alle Andragender, vilde blive behandlet og haand-
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hoevet yderst velvilligt. Samtidig gjorde han opmoerkfom
paa, at i Tilfoelde, hvor Invalidens lave Rente gjorde det
umuligt at opnaa Maksimum, var der intet til Hinder for
at der kunde ydes Laan af begge Afdelinger, naar Formaalet ellers talte derfor. Hertil maa dog bemcerkes,
at de Invalider, der tidligere har modtaget Laan af en
af kassens Afdelinger, ifolge Bestemmelsen i § 7 er afskaaren fra denne Mulighed.
At yde Laan til Fredsinvalider vilde Finansmini
steren ikke gaa med til. Han udtalte i denne Forbindelse:
„I det Ojeblik, vi af Statens Midler yder Laa til militoere Fredsinvalider, maa vi belave os paa, at Militoerinvalider fra det ovrige Land. og dem har vi beklageligvis en
Del af, vil mode frem med krav i samme Retning og
med samme Ret, thi Pengeknapheden er ikke et Soersyn
- for Sonderjylland."
Vi spurgte endnu, ihvorvidt Bestemmelsen i H 7 ogsaa
havde Gyldighed for Afsnit I (Invalidelaan), og Formanden svarede, at for Invalideafdelingen kom denne
Bestemmelse ikke i Betragt.
Dagen efter havde vi en Samtale med Socialministeren, overfor hvem vi fremforte vore Anker over Invalidelovens Administration og vore Onsker desangaaende.
Tirsdagen havde undertegnede en Samtale med Institsministeren og fremsatte her Onske om Tilladelse til
at afholde en Blomfkerdag i Lighed med den, Foreningen
havde i 1921. Ministeren var ingen Tilhoenger af den
Slags Foranstaltninger, idet han gik ud fra, ak Loven
burde vcere saaledes, at den gjorde al anden Hjcelp overflodig. Jeg var gsdt enig med Ministeren heri, men beklagede og paaviste ved Eksempler, belyst med Loven, at
det ikke var saaledes. Efter at jeg i korthed havde fortalt,
hvorledes vi havde anvendt vore Penge, og hvilke Belob
vi havde brugt i de sidste Aaringer, udtalte Ministeren
til Afsked, at Formaalet var godt, og at et Andragende
skulde faa en hurtig og velvillig Behandling. Saa kravlede jeg hjemefter.
Lassen, Osbek.

Et Strejflys over vor Organisations
Opgaver.
For vi melder os ind i en Organisation, sporger vi
i Reglen os selv, naar det da ikke handler sig om en ren
selskabelig Sammenslutning, hvilke Interesser vi har tilfoelles med vedkommende Organisation, og om de Interesser,
den varetager og forfcegter, giver den nogen Eksistensberettigelse.
Efter at vi har faaet vort Medlemsblad, finder jeg
det paa sin Plads at kaste et Strejflys over Orgamsationens Opgaver og Arbejde, for derved at bevise ikke alene

dens Eksistensberettigelse, men Nodvendigheden af dens
Tilstedeværelse for Invalider og Enker indenfor de sonderjydske Landsdele, der har Etiketten krigs- eller Militoerinvalider resp. Enker.
At omtale Organisationens Nodvendighed i en Tid.
hvor Organisation er Betingelsen til Muligheden for Forbedring, hvor den enkelte maa handle og tale igennem
sin Organisation, naar han vil hcevde sin Ret, er vel overflodig.
Men allerforst et Par Linier om
vor Organisations karakter:
Foreningen af krigsinvalider p.p. er ikke nogen kamporganisation. Dens Maade at virke paa er og har fra
forste Fcerd af voeret gennem saglig Forhandling med
Lovgivningsmagten og Ministeriet at faa lovfoestet vore
rimelige Onsker og krav, og i sncevert Samarbejde og
god Forstaaelse med den administrerende Myndighed at
faa det bedst mulige ud af de til enhver Tid bestaaende
Love. Aaar vi desuagtet tilsyneladende kommer i kampstilling, er dette en af Forholdene skabt Situation, som
vi ikke kan unddrage os. naar ikke vi vil svigte den Opgave, som er vort Formaal ak lose.
En ..Harmonikalov", d. v.s. en Lov, der giver den
administrerende Myndighed rigelig Albuerum, kan skabe
en saadan Situation, naar den administrerende Myndighed
ikke har eller viser den rette sociale Forstaaelse eller stivner
i forbenet Bureaukratisme. Loven af 29. Marts 1924
giver Administrationen en vis Handlefrihed, men jeg maa
under dyb Beklagelse indromme,at Administrationen af den
foreliggende Lov har voeret mig en Skuffelse paa forskellige
Punkter. Men det er ikke min Opgave her at komme
noermere ind derpaa.
Jeg har allerede noevnt de ko Opgaver, der er Organisationens Hovedformaal, nemlig ak soecte vort Proeg
paa Loven og ak gore os goeldende over for Administrationen.
Lovgivningsmagten kan voere nok saa velvillig, have
nok saa stor Sympati. Men den der har Skoen paa, ved
bedst, hvor den trykker, og udfinder hurtigst, hvorledes Tryk
ket afhjoelpes. Og her ligger vor ftorsie og vigtigste Opgave som Organisation, gennem Folk, der selv er Invalid
og som selv ved, hvilke Tanker og Folelser, der rorer
sig i en Invalid, hvad en Invalid onsker, og hvad han
magter at faa proeciseret vore Onsker paa rette Sted og paa
Grundlag af de Erfaringer, de selv har gjort i deres
praktiske Virksomhed paa dette Omraade. Og Fakta viser,
at dette er af ganske voesentlig Betydning.
Allerede i Overgangstiden lykkedes det saaledes Or
ganisationen at faa en Repräsentant ind i det sonderjydske Ministerium, og efter Lov af 1. December 1920,
efter hvilken Invalidenoevn og Invalideraad blev konstitueret,
fik vi en Repræsentant i hver Institution, hvilket sikkert
har hast stor Betydning for mange Invalider og Enker
derved, at de satte deres Proeg paa Sagens Afgorelfe.
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Forresten en Virksomhed, da den drives i det stille, som ikke
paaskonnes nok. men den der staar i ncermere kontakt
med disse Repræsentanter, saar et nogenlunde Begreb
om det Arbejde de udforer.
Da Invalideloven beklageligvis ikke er saaledes, at
den gor al anden Hjcelp overslodig, maa Organisationen
sammen med de andre Opgaver drive en filantropisk Virksomhed. De ret beskedne Bidrag, vor Organisation maa
holdes gaaende paa, siroekker selvsolgelig ikke til, der maa
af anden Vej skaffes Midler til dette Formaal. Dette
sker ved Foranstaltninger dels indenfor de lokale Afdelinger,
dels i Amtsorganisationen og dels, men vel mest. gennem
hovedbestyrelsen.
Der blev saaledes af sidsinoevnte arrangeret en Blomsterdag over hele Danmark i December 1921, og da de ved
denne indvundne Midler snart er forbrugt, vil der i Sommerens Lob paany blive arangeret en Blomsterdag. Be
stemmelsen i Loven om 4-Ugers Fristen for Nydelsen af
Dagpenge gor det nodvendigt, at Organisationen soger
at udfylde dette Hul i Loven efter bedste Evne.
Den stadige Tilgang af nye Medlemmer er den bedste
Anbefaling, vor Organisation kan saa. Men alligevel
staar der stadig en Del udenfor. Til dem vil jeg sige:
Den der staar udenfor sin Organisation, ligner eu Vejrhaue, der svajer for Vinden, den kan ikke kroje op og
omscette Vinden i Kraft ved at opfange den. Voer med
i Organisationen! Saa faar i at vide hvilken Ret, Loven
hjemler Jer og hvorledes I naar den. Det giver Selvbevisthed og Selvtillid og i adskillige Tilfalde klingende
Mont, forresten tre rare Ting.
Hvorledes Tjansen kan forspildes ved ikke at voere
informeret, viser folgende lille Trcek bedre end mange Ord:
Jeg traf en Invalid, der som de fleste Mennesker
uuomstunder manglede penge, og gjorde ham opmcerksom
paa, at han jo kunde laane paa Renten, men fik til Svar:
„Ja, de proved e Skomage fra Dynned, og saa tov di
ham de hele!"
Manden kendte ingen Forskel paa Rentekapitalisering
og Laan paa Renten, og af Angst for det ene gaar han
Glip af det andet. Et Eksempel, der taler for sig selv.
Osbek, i Maj 1925.
Lassen.

Lys og Sol.
Sorg altid for rigeligt Lys og iscer for direkte Sollys.
Vi taler meget om at leve i Lyset, men til Trods
for, at man atter og atter bliver paamindet om Lysets
store Betydning, er mange, ja, man kunde vel noesten sige
det store Flertal af Menneskene tilbojelige til at undervurdere den Sag.
Vil man have en tydelig Fremstilling af Lysets Betydning for Liv og Trivsel, saa behover man blot at lukke
Ojnene op for, hvad man ser overalt, baade blandt Mennesker og i Naturen i det hele taget.

Forskellen mellem de Mennesker, som til Stadighed
forer et stillesiddende Liv indendors. og dem. som en stor
Del af Tiden fcerdes ude i den friske Luft, er meget iojnefaldende. Der er f. Eks. stor Forskel paa Udseendet hos
dem, som i Aarevis har voeret beskæftiget som Skomagere
eller Skrceddere i Byer, og den rodmussede, kraftige, vejrbidte Bonde paa Landet — stor Forskel baade hvad Ud
seendet og den fysiske Sundhedstilstand angaar. Der er
ogsaa himmelvid Forskel paa en planke, som vokser i
Sollys og frisk Luft. og en anden Plante af samme
Art, som staar i et lysfattigt Rum: Den ene trives
og vokser frodig, den anden vantrives og sygner hen.
Tag f. Eks. to frodige Planter og scet den ene hen
i et stort lysk Vindue i et vel ventileret Voerelse og
anbring samtidig den anden nede i en mork kcelder
og loeg Mcerke til, hvorledes Forskellen mellem disse to
Planter Dag for Dag bliver storre.
Dette viser Forskellen paa den Indflydelse, som Lys
og Morke har i Almindelighed paa Plantelivet og paa
det dyriske Liv. Men her gor et andet og for den per
sonlige Iagttager hojst interessant Faktum sig gceldende,
nemlig den Rolle, som Lysets Styrke spiller. Det er ikke
nok at have Lys, man skal ogsaa have meget Lys. De
direkte Solstraaler har en uhyre vigtig Indvirkning paa
alt Liv, der overhovedet trives i Lyset. Et slaaende Eksempel herpaa, om hvis Rigtighed enhver som helst kan
overbevise sig ved Selvsyn, er de direkte Solstraalers vidunderlige Indvirkning paa Plantelivet. Her drejer det
sig ikke om Forskellen paa Indvirkningen af Lys og Morke
men af Dagslys og Sollys. De fleste af Lceferne har
sikkert ved en eller anden Lejlighed lagt Mcerke til. at
mange Blomster har stcerk Tilbojelighed til ak vende sig
mod den Side. hvorfra det meste Sollys kommer. Ja,
visse Blomster drejer sig ligefrem efter Solen fra Ost
imod Vest.
Dette er Naturens Rost, og den lcerer os forsi, at
Lys er overhovedet en Livsbetingelse, og derncest lcerer
den os. at vi skal söge Sollyset og opholde os saa meget
som muligt under Solens direkte Paavirkning.
Dagslys er livligt, men Sollysets Indflydelse paa
Liv og Trivsel er vidunderlig.
Overbevis Dem ved personlige Iagttagelser om Rig
tigheden af de her fremholdte Kendsgerninger, og lad ikke
den Lcerdom, som saadanne Iagttagelser giver, gaa
upaaagtet hen.
(Hejmdal).

Dagen og Vejen.
Der stilles krav til os om at have kendskab til saa
mange forskellige Sporgsmaal. Vi skal ikke alene kende
alt det daglige, som vi skal have med at gore, men ogsaa
en hel Del af det, der horer hjemme i Livets Werkreds.
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Men Folgen heraf bliver desvoerre ikke sjcetdent, at
vi bliver overfladiske og forjagede Mennesker. Og det
faar os let til at glemme det, der er det skorste, og som
har lydt til alle Slcegter: „kend dig selv."
Det er meget godt og ofte berigende at have kendskab til mange af Livets forskellige Ting. Men alt dette
har dog saa lidt Betydning i sidste Omgang, saafremt vi
har sorsomt at loere os selv at kende. Thi kun den, der
har lcert sig selv at kende, vil kunne forstaa Livets dybeste
Sporgsmaal.

Sonderborg Amt!
Amtsorganisationen for Sonderborg Amt
afholdt d. 10. Maj paa Hotel Bellevue i Sonderborg et
Delegeretmode med folgende Dagsorden:
1. Laanekassen. 2. Agitation, 3. Basar, 4. Sommerfest, 5. Blomsierdagen, 6. Invalidekonsulent, 7. Evntl.
Klokken 1^2 optoges Forhandlingerne. Af 13 Afdelinger var 8 fremmodt med 17 Repræsentanter. Formanden indledede med en Bon om saglig og hurtig Forhandling, idet han henviste til den lange Dagsorden. Til
Laanekassen oplyste han, at der var udbetalt 25 Laan.
Afdragene af disse var kommen godt ind med Undtagelse
af Majafdragene, men det var sikkert de urolige Arbejdsforholds Skyld, og han haabede, at det forsomte nok skulde
blive indhentet. Men det viste sig mere og mere, at der
var stor Trang til Laanekassen, der forelaa saaledes endnu
19 Andragender om Laan, som ikke kunde efterkommes,
fordi kassens Midler allerede var bunden, kassen kan
efterkomme 2 til 3 Laanydelser per Maaned. Der melder
sig derfor Sporgsmaalet om en eventuel Udvidelse, og
derfor onskede han paa Bestyrelsens Vegne at adsporge
Forsamlingen, om der skulde arbejdes videre i den gamle
Ramme, eller om der skal forsoges at udvide kassen, og
i denne Forbindelse mindede han om den Plan, som var
fremkommet og som gik ud paa en Slags Aktietegning a 10 kr. Dette Forslag var Bestyrelsens, og det
vilde sikkert kunne fores igennem. Han oplyste endvidere,
at der var en lille Del til Resi af kassens Formue, men
disse Midler stod til Raadighed til direkt Hjoelp, som
kassen ogsaa helst vilde yde i Form af Laan paa meget
gode Vilkaar.
I Diskussionen fremkom der Anke over, at Laansogerne maatte vente altfor lcenge. IStedet for 2 Laan
maatte kassen kunne yde 7 Laan maanedlig, men saa
maatte ogsaa dens Midler forhojes. Ved Fordopling af
kegnces Afdeling
afholder

Medlemsmode
Lordag. den 13. )uni. Aften kl. 8 pr.
i Osterby kro.
Formanden for Amtsorganisationen,
h. Petersen-hornp, kommer til Stede.
Om talrigt at give Zllode beder
Bestyrelsen.

den nuvoerende Kapital ved Hjcelp af Aktier og ved Brug
af tilstaaet kassekredit maatte dette Maal vel kunne naas.
Det vedtoges mod to Stemmer at sende dette Forslag om at tegne Aktier til Laanekassen kil Urafstemning
til de enkelte Afdelinger. Et passende Tidspunkt for
denne vilde de Agitationsaftener vcere, som af A. O'.
Bestyrelsesmedlemmer agtedes afholdt i hver Afdeling i
den kommende Tid.
Til 2) henviste Formanden til en gammel Beslutning,
efter hvilken hver Lokalafdeling havde Ret til et aarligt
Befog af et Bestyrelsesmedlem, og disse Moder snstede
han at afholde i den kommende Tid, dels for at oprette
nye Afdelinger, dels at give Medlemmerne Oplysninger
af forskellig Art og samle mere Interesse om vor Forening.
Men han onskede af Forsamlingen afgjort, hvormeget der
af A. O's kasse skulde ydes til hvert Mode. Belobet
fastsattes til 10 kr. Dog staar det naturligvis de enkelte
Afdelinger frit, hvorledes de vil behandle deres Goest.
Til Forberedelse af en ny Basar nedsattes et Udvalg
paa 6 Medlemmer.
Da Stcevnet i Augustenborg sidste Aar fandt god Til
slutning, planes en saadan for i Aar igen. og Meningen
er, at Stoevnet denne Gang skal omfatte hele Sonderjylland.
Hovedbestyrelsen har henstillet til A.O. at arrangere Festen.
Formanden foreslog Dybbol Banke og en af de forste
Sondage i August som bedst passende Sked og Tid for
Stcevnets Afholdelse. Ester nogen Droftelfe fastsattes Dybbolbanke som det bedst egnede Sted, og der udpegedes
et Udvalg af 5 Medlemmer til at ordne Festen.
Der nedsattes et Udvalg til at forberede den kommende Blomsterdag. Iovrigt henvises til Redegorelsen
om Arbejdet for Blomsterdagen andet Steds i dette Nummer.
Til 6) meddelte Formanden, at denne Sag bestandig
var svcevende. Paa en Skrivelse til Socialministeren for
lang Tid siden var der ikke kommet Svar. Lassen be
mærkede, at Lovudvalget ogsaa vilde tage sig af den
Sag, men der var ringe Udsigt til, at kravet vilde blive
opfyldt. Formanden foreslog ved en Urafstemning i Afdelingerne at faa faskslaaet, hvem af de tre kandidater,
der har vceret opstillet, skal foreflaas som Invalidekonsulent.
Denne Afstemning kunde passende foretages sammen med
den til Laanekassen.
Bagefter blev en hel Del Rente- og Laanefager droster
og kl. 4 sluttedes Modet.

Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned.
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til Trykkeriet.

En Honning-UdslyngningsmasNne
til Salgs.

Anders Schmidt,
Aanerholm pr. Tandslet (Als).

Lykonsknings- ^
TaksigelsesVisit-
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Max Msller, Skomager
Ssncierborg Sunclgacle 40
uckfsrer alle Slags Reparationer
solictt og goclt.

„KrigsHnvaliden" redigeres as Lcerer Clausen, kegnces i udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Vre pr. Eksemplar,
for Zkke-Aledlcmmer 50 Lre
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Vort Sommersicevne paa Dybbsl Vanke den 2. August!
Som det vil erindres af Referatet fra Modet i Vojens, Eriksen
Petersen til at benytte den store Hal ved Siden
blev det der besluttet at afholde et Stcevne indenfor vor af Ringriderhallen, og der kan nemt rummes 4 000 Men
Forening, som skulde omfatte hele Sonderjylland. Det nesker. Det var ellers Firmaets Mening snarest at nedblev overladt til Amtsorganisationen for Sonderborg Amt bryde og flytte den, men da vi fremkom med vort Onske.
at trceffe de nodvendige Foranstaltninger til dette Stcevne. afbestilte det Tomrerne, saa vi kan benytte den i givet
paa A. O.'s Delegeretmode den 10. Maj blev det saa Tilscelde. Dette bor paaskonnes, og der skal hermed i
bestemt, at Stcevnet skulde afholdes paa Dybbol Banke denne Forbindelse udtales en Tak til Firmaet for den
den 2. August, og samtidig blev der nedsat et Udvalg, viste Velvillighed.
der skulde sorestaa Arrangementet og foretage sig det
Alan regner med en Deltagelse as mellem 1000 og
fornodne, saa at Rammen for Stcevnet maatte blive saa 1500 Medlemmer, og bliver Tilslutningen blot nogenlunde,
festlig som muligt.
skal dette nok slaa til. Det bemcerkes endnu, at Born jo
I nogle Udvalgsmoder er nu programmet lagt til gerne maa medtages, og at Deltagelsen i Fællesspisningen
rette. I Lobet af Formiddagen vil Gcesterne ankomme er stillet frit. Dog bedes dette udtrykkeligt bemoerkel
med Dampskib, Bil eller Tog, og der vil ved Ankomst- paa de Tegningslister, der er tilsendt de enkelte Afdelinger.
pladserne vcere stedkendte Folk til Stede, der gerne vil vise Der vil ligeledes blive tilstillet Deltagerne en lille Blomst,
rundt til Byens Seværdigheder. Ved Middagstid samles der skal tjene som kendetegn paa Stcevnets Dag.
saa alle Deltagerne paa Ringriderpladsen, hvor der i
Udvalget har ment, at det var rigtigst, sammen med
hallen vil voere dcekket til Fællesspisning, som Reslan- Tegningslisten at indsende pengene for Fællesspisningen
rator Hammeles. kathrinelund, har lovet at servere. Der samt kendetegnene, og Begrundelsen derfor er at undgaa
bydes paa to Slags Steg med kompot, Rodgrod med al Tidsspilde efter Fællesspisningen.
Mcelk, for en Pris af 2,75 kr. for Voksne og for Born
Tag nu venligt imod Indbydelsen til Stcevnet, og
2,00 kr. Ved 2'/s Tiden vil Stcevnets Deltagere i samlet kom den 2. August til Souderborg og Dybbol Bauke.
Optog gaa op til Dybbol Banke, hvor Festen vil blive asBaade Stedet og Dagen for det plante Stcevne taler
holdt i kongeskansen, hvorlil Tilladelse indhentes fra Stats- til os krigsinvalider paa en scerlig Maade. For 11 Aar
ministeriet. For de amputerede og svagelige vil der staa siden var det, at den store Krig begyndte, den, der bragte
Biler til Raadighed. Der vil naturligvis ogsaa blive Moje og Besvoer, Sorg og Lidelser til os allesammen.
sorget for god Musik paa Stcevnets Dag. Eftermiddagen Og vi har ikke glemt den, og den vil heller aldrig gaa
i Skansen vil saa gaa med Taler. Sang og forskellige For-^ os af Glemme med de Moerker, krigen har sat paa os.
lystelser for Born og Voksne. Der vil maafke blive Lejlig- Paa Stcevnet vil vi trcesses med kammerater fra krigens
hed til at hore Radioudsendelser gennem Hojtaler. Om tunge Tider og glade Ojeblikke, og det har man saa til
Aftenen vil der i Ringriderhallen for dem, der onfkec at erfaret, at Bekendtskaber fra denne Tid ikke ruster.
tage Del, blive Lejlighed til et selskabeligt Samvoer med Og Dybbol Massegrav minder os paa en Maade om
et lille Svingom.
dem, der ikke vendte hjem, efterladende et dybtfolt Savn
Festsange er forfattet, og Rammen er lagt, og uaar hos deres kcere.
Vejret vil blive godt, kan det sikkert blive en udmcerket
Om Stcevnet saa maatte lykkes, og at vi ad Aare
Dag. Og ogsaa i Tilscelde af daarligt Vejr er der sorget igen kan samles paa andre Steder i vort Land om den
for Udvej, idet der er opnaaet Tillagelse af Firmaet samme Sag.
Udvalget.

Fra Hovedbestyrelsen.

Ved Foresporgsler i Renteandragender bedes Medzl lemmerne benytte Telefonen Haderslev 98 i Tiden fra
8 81/2—12 og 2—6 med Undtagelse af Lordag Eftermiddag.
U Uden for den Tid kan jeg naas i Telefon Nr. 1021.
Haderslev, den 18. Juni 1925.
Petersen.
Hovedbestyrelsen har den 18. ds. modtaget folgende
T Skrivelse fra Justitsministeriet:
I et hertil indsendt Andragende har Foreningen
anholdt om Tilladelse til en Dag i Juli eller August
Maaned d. A. over hele Landet at lade forhandle

et Mcerke til en Pris af 10 Ore, saaledes at Overskude!
af det ved Salget indkomne Belob anvendes til Fordel for Foreningens Virksomhed.
Foranlediget heraf skal man meddele, at det ansogte ikke kan bevilliges, da Ministeriet maa ncere
Betcenkelighed ved, at Antallet af Tilladelser til
Landsindsamlinger for Tiden foroges, og da man
allerede i Skrivelse af 26. Oktober 1921 har tilkendegivet Foreningen, at man ikke var sindet at ville söge
eventuelle fremtidige Andragender om Indsamlingstilladelse til Fordel for Foreningen imodekommet.
sign.: Steincke.

.. K r i g s - I n v a l i d e n "
Dette Afslag er meget beklageligt og uforstaaeligt,
da Finansministeren over for Lassen ved et personligt
Foretrcede havde lovet en velvillig Behandling af Foreningens Andragende.
Petersen.

Haderslev Afdeling.
Afdeling Haderslev afholder Sondag, den 5. Juli
sin aarlige Sommerudflugt. Turen gaar til Gram og
foretages med Ekstratog. Vi vil da have Lejlighed kil
at tomme sammen med kammeraterne fra Christiansfeld,
Vojens, Toftlund, Rodding og Gram. I Slotsskoven er
der fcelles Kaffebord til medbragte Madkurve. For Bornene
vil der blive forskellige Fornojelfer, og for de Voksne er
der Skiveskydning. 4 Musikere vil sorge for den musikalske
Underholdning. Nu haaber vi, at Vejret maa blive godt,
saa skal Hnmoret ogsaa nok blive det.
Petersen.
Udflugten med Amtsbanen til Gram. som skulde have
fundet Sted den 7. Juni, har desvcerre begrundet paa
for lille Deltagelse maattet aflyses. Vi antager imidlertid
at der paa et senere Tidspunkt vil deltage mange flere. Derfor er Udflugten bleven udsat til Soudag den 5. Inli.
De allerede solgte Villetter beholder deres Gyldighed.
De, der ikke kan benytte allerede kobte Billetter den 5. Juli,
saar disse erstattet, prisen er 2,15 Kr. for Voksne med
Kaffe uden Kager. 1 kr. for Vorn (uden Kaffe). IkkeMedlemmer kan medtages, Pris for disse 2,40 Kr.
Medlemmer fra Naboafdelingerne er hjertelig velkommen.
I Gram afholdes stor Skiveskydning.
Fornojelsesudvalgel.

Sonderborg Afdeling
afholdt ekstraordinær Generalforsamling, den 10. Juni
d. Aar paa Hotel „Kobenhavn", og det med folgende
Dagsorden: 1. Optagelse af nye Medlemmer. 2. Valg
af to Revisorer. 3. Valg af Delegerede. 4. Valg af
en Invalidekonfuleut for Souderborg Amt. 5. Eventuelt.
Formanden aabnede ved 9-Tiden Modet og bod Medlemmerne velkommen. Herefter oploeftes Dagsordenen, som
blev godkendt af Medlemmerne. Sekretæren oplceste ForHandlingsprotokollen fra sidste Mode, som ligeledes blev
godkendt.
Der optoges denne Gang kun et Medlem. Som
Revisorer valgtes Kornath og Mikkelsen, som begge antog
Valget. Som Delegerede blev de tidligere fem Delegerede
genvalgt, og da Medlemsantallet er bleven betydeligt ftorre,
blev yderligere to valgt. Angaaende Valg af en Invalide
konsulent for Souderborg Amt fik Formanden for Amtsorganisationen Hr. Petersen, Hornp Ordet for ak give en
kort Beretning angaaende det Standpunkt, som var Grund
til at söge at saa udncevnt en Invalidekonsulent for Amtet.
Folgende Kadidater var hertil opstillede: Lassen, Clausen
og Hermannsen. Resultatet kan dog forst frembringes
efter at der har fundet en Afstemning Sted i alle Afdelinger. Efter at der saa var bleven droftet forskellige
Anliggender angaaende en evtl. Udvidelse af Laanekasfen
faafom angaaende det sonderjydske Stcevne som vil finde
Sted i Sonderborg den 2. August, sluttede Formanden
Modet med en Tak til Medlemmerne.

Mlpe- og Laanekassen i Sonderborg Amtsorganisation.
Der er jo Planer oppe om at forstorre A. O's Hjcelpeog Laanekasses Kapital ved Indskydning af Penge fra
Medlemmernes Side. og det er tcrnkt faaledes, at disse

Summer skulde skaffes ikke ved tvungen Foranstaltning
men ad Frivillighedens Vej, fordi, at det forske maaske
kunde give Anledning til Afgang af Medlemmer, og det
skulde nodig indtrceffe, hvorimod det andet kun kan
gavne vor Sag og fremme et stcerkere Sammenhold.
Ved en Afstemning indenfor de enkelte Afdelinger'
samles der nu Materiale, disse Afstemninger er ikke betragtet som bindende, men de betragtes som et Grundlag
for Forhandlingen paa Delegeretmodet i Juli og kommer
derved til at vcrre Rettesnor for dettes Afgorelse. Pengene
vil kun blive deponeret til Laanekassens Brug. de gives
paa ingen Maade bort for aldrig mere at komme W e r e n
i Hcende igen, det maa ingen tro. Tvertimod forbliver
de den ydendes Ejendom og forrentes som saadan af
Kassen. Der er bare den Forskel tilstede, at de ikke. som
paa en Sparekasse eller Vank, kan udtages naar som helst.
Medlemmer under A. O. for Sonderborg Amt! Forstaa Forholdet ret: det er og bliver egne Penge, de
stilles til Kassens Disposition og forrentes af samme.
Det er et Sparesystem, hvorigennem der kan gives nodstedte Medlemmer Hjoelp og Stotte der er absolut ingen Risiko
derved. Netop deri, at Sonderborg Bys Sparekasse har
taget sig paa at forvalte vor Kasse, ligger det bedste
Garantibevis for Sagens Soliditet.
Lad os staa sammen og hver efter Evne bidrage
. til at vor Hjælpekasse kan bringe Hjcelp der. hvor Hjcelp
tiltroenges.
Lad os ikke tcenke, ak fordi vi vel ikke kommer til
at benytke Kassen, saa har vi heller ingen Grund til at
stotte den.
Det er ikke heldigt at have det saadan som Manden,
der meldte sig ud af Sygekassen, fordi han i to Kvartaler
havde betalt Bidrag til den og ikke havde faaet noget
af den, altsaa var bleven sorskaanet for Sygdom.
Her skal blot anfores nogle Troek, som viser, at Hjcelpekassen er tiltrcengt og virker efter sin Bestemmelse:
Formanden for Hjælpekassen traf en Dag paa Gaden
en Invalid. Denne var ellers til daglig glad og tilfreds,
men nu var der en foer Nedtrykthed over ham, der var
sikkert noget, der tyngede ham. ISamtalens Lob fortalte
han, at han kom tilbage efter et trist Abrinde. Grundet paa
manglende Fortjeneste var han kommet tilkort med Skattebetalingen. Nu havde han faaet Arbejde, men Kongens
Foged havde vceret der, og haus Modler var bleven pantet.
Netop nu havde han bragt dem hen paa Auktionslokalet, hvor deskulde fcelges. Belobet for hvilket der var
bleven pantet, var ca. 100 Kr. Hurtig fik Formanden
gennem Telefonen Bestyrelsen i Tale, og et Laan paa denne
Sum blev givet, kammeraten betalte sin Skat og hentede
glcedeftraalende sine Mobler igen. En Ulykke for Hjemmet
var afvoerget.
En Enke kom op til Formanden for ak foge Hjcelp.
Hun havde vceret syg i lcengere Tid, og Pengene var gaaet,
uden at Huslejen v»r betalt. Nn truedes hun med Udscettelse paa Gaden, hvis hun ikke kunde faa Udveje til
Lejen. Hun fik dem i Form af el Laan, som vil blive
afdragetmed 10 Kroner om Maaneden. Hjemmetvar reddet.
Lad os alle ved vor Stotte arbejde hen til, at vor
Hjælpekasse maa kunne scettes i Stand til at rogte sin Opgave fuldtud. Og det kan opnaas, naar vi hver for sig
stiller en forholdsvis meget lille kapital tilRaadighed for den.
Mange Bcekke smaa gor en stor Aa.
Disse Linier i Avisen kunde maaske vcekke Interesse
for denne vor Hjcelpemaade hos Medlemmer udenfor

„Krigs-Invaliden"
Sonderborg Amt, saa ogsaa de kunde lenke sig at stelle
Kassen, og Muligheden foreligger jo for. at kassen kan
udvides, naar den lil Raadighed slaaende kapital til
svarende sorhojes.
Om Invalidernes Beskæftigelse skrives folgende:
Det er Hensigten at nndersoge, hvorvidt og hvorledes
Invaliderne kan anvendes i Erhvervslivet eller Statsvirksomhederne. Initiativet er taget af Legeforeningen,
og der skal nu om muligt skaffes Udveje til at beskæftige
Invaliderne, der nu herefter tit faar deres tilbageværende
Arbejdskraft odelagl, fordi der intet gores for at skaffe
dem passende Beskæftigelse.
Delte gcelder jo om alle Invalider hele Landet over.
Der har de, der har vceret Elever paa den nu nedlagte
Kriqsinvalideskole, et Fortrin, idet de blev oplerle i et
Erhverv, som de havde Lyst til. og som passede esler
deres fysiske Evner. Det er jo godt at vere Foregangs
mand. og det kan godt lenkes," at der som el praktisk
Resultat af Legeforeningens Overvejelser vil blive oprettet noget lignende som krigsinvalideskolen.

Dek nye Hjem.
(Et Uddrag af „Gryet").

Per havde vceret paa Bogholderikursus og kom hjem
for at spise, hans Kone Ellen og Drengen Svend Trost
var i Byen, men hun havde sat Mad af til ham. Han
spiste det for Nemheds Skyld i kokkenet, sad oppe paa
Kokkenbordet og leste imens i en Bog om Regnskabsvesen og -foring.
Inde i Stuen sad Lasse Frederik og lerle Leklier,
med begge Hender for Orerne for rigtig at lukke Verden
ude. Men det var ikke saa nemt, for Sosieren havde en
los Tand. og hans Fingre kloede efter at komme i Lag
med den. Hvert Ojeblik afbrod han Lesningen og tilbod
hende et eller andet, hvis han maatte trekke den ud,
Benene gik paa ham under Bordet, han var helt syg.
Alen Tosen svarede hele Tiden „Far skal".
Saa opgav han at gaa hederligt til Berks og sogle
al komme bag paa hende. Og endelig fik han hende saa
vidt overlistet, at hun lod ham binde en Traad om Tanden
og gore den fast i Dorgrebet. „Saa nu skal Traaden bare
brendes over", sagde han og tendte en Lysestump, „ellers
kan Far senere ikke faa Tanden ud, det losuer gevaldigt".
Han snakkede los om alt muligt for at aflede Opmerksomheden ligesom en Taskenspiller og stak pludselig Lyset
op i Nesen paa hende, saa hun i en Fart maatte trekke
Hovedet til sig. „Se her er Tanden", raable han triumferende og viste Softer den. Men hun brolede i vilden Sky.
per sad og horte det hele, men spiste roligt videre,
de maatte selv se al affinde sig med hinanden. Lidt efter
var Lasse Frederik i Gang med at plastre paa sin Bedrift, han snakkede godt for Anna og gav hende Legetoj
for at faa hende i Humor igen. Da Per kom ind, laa
de paa Maven med Hovedet inde under Sengen. De
havde kastet Tanden helt ind til Veggen og raabte i kor:
Mus, Illus.
Giv mig en Guldtand
i Stedet for en Bentand.
„Skal du noget, Far?" spurgte Barnet og kom hen
til ham. Ja, Per skulde baade det ene og det andet.
„Du har altid saa lravll." sagde hun fortrydeligt.
„Bliver du ved med det hele dit Liv?"

Det gav et Stik i Per. „Nej jeg har ikke saa travlt",
sagde han hastigt, „jeg kan godt blive lidt hos jer. Naa.
og hvad skal vi saa finde paa?"
Lille Anna tog sin kludedukke frem og begyndte al
stille Skole frem, der skulde leges Tog.
„Nej. det er der ikke noget ved," sagde Lasse Frederik.
„Fortel hellere om den Gang du vogtede kor, Far. O
den store gale Tyr."
Saa fortalte Per lost og fast fra sin Barndom,
Tyren og om Lassefar, den store Slengaardsbonde og ^
bror Karl med de tretten Born og det glade Sind. Den
store Gaard, Landlivel, Slenverket og Havet, del var som
en Eventyrbog for de to Broslensborn. Pellepojkens kamp
med de store Stude om Herredommet, hans vidunderlige
Erobring af 25-Gren, det ene var mere spendende end
det andet. Og mest spendende af det hele var Fortellingen om Kempen Erik, der blev slaaet til Idiot. „Del
var dengang det", sagde Per og nikkede.
..Hvor har du oplevet meget," sagde Ellen, som imens
var kommet hjem og sad og strikkede. ..Det er neslen
ikte til at sorstaa, hvordan dn har begaaet dig. saa lille
du var. Hvor vilde jeg gerne have set dig". „Far er
rigtignok stor," udbrod Sosier anerkendende.
Men Lasse Frederik var lidl mere forbeholden. Det
var saa kedeligl altid at stikke op, og han vilde gerne
have Plads for en Parentes om egne Bedrifter. „Ved
du hvad, der holder et Les korn nede i Porten hos
Vognmandens," sagde han for al godlgore, al han ogsaa
var med paa Landlivet.
„Det er ikke korn." sagde Per „det er Ho. kloverho.
Kender du ikke engang korn?"
„Vi kalder det nu korn." svarede Drengen selvsikker.
„Og det er ogsaa korn, for der er saadan nogen Dnske
paa Enderne".
„Aksene mener du. Men det er der ogsaa paa det
grove Gres, og kornet stammer for Resten fra Gresfet.
Har du aldrig veret ordentlig paa Landet?"
„Vi skulde jo have veret ude en hel Uge. Men saa
var det, at det gik skidt med Mors Arbejde."
Per begreb med et, hvormeget Bornene maatte gaa
Glip af ved deres Liv herinde paa Stenbroen. „Mon
vi ikke skulde lenke paa at flytte uden for Byen," sagde
han om Aftenen, da han og Ellen var ene.
„Hvis du synes det" svarede Ellen. Selv havde hun
ingen Trang til at komme paa Landet, hun nerede en
instinktmesig Redsel for det som Opholdssted. Det ned
Bornene forstod hun heller ikke, der var dog saa mange
Born, der klarede sig udmerkel herinde, og Bonder vilde
han vel ikke have de skulde vere. Alen naar han syntes
det, var det vel det rette, han plejede at faa Ret i sit.
Saa var det sandelig ogsaa paa Tide, at de fik sagt
op, der var kun en god Maaned til April Flyttedag.
Om Sondagen pakkede de Barnevognens Magasin
og gjorde Ture ud i Byens Omegn, ligesom i gamle
Dage, da Lasse Frederik var Enesten og sad i koretojet
som en lille Tronsolger. Nu tog han et godt Tag med
i Vognen, hvor Svend Trost sad og bredte sig. Naar
Softer blev lrel, anbragtes hun i Forsmekken med nedHengende Ben. De tog i en ny Retning hver Gang og
kom til Steder, som ikke engang Lasse Frederik kendte.
Naar det var Solskin, slog de sig ned paa et Dige og
spiste, Per og Lasse Frederik kappedes om at gore Kraftkunster i det visne Gres, og Ellen ledte efter Vintergrene
til at pynte op med hjemme.

„Krigs-Invaliden"
Paa en af Udflugterne kom de over en sumpet Streek- festlige Lejligheder, fcerdes der til Hverdag oa spise medning, hvor der voksede Pilekrat, bagved hcevede Agerlandet bragt Mad i det gronne altid.
sig. De fulgte Markvejene paa maa og faa og kom op
Otte Dage derefter flyttede de ud. per syntes ikke.
forbi et ubeboet, noget forfaldent Hus. der laa midt paa der var Raad til at leje Folk til Flytningen. Han laante
det stigende Land med Udsigt ud over Byen. Det var en firehMet Trækkevogn, den samme, som havde fort Ellens
omgivet af en stor tilgroet Have. paa et gammelt fron- Stumper hertil, og i Lobet af Lordag Aften og Sondaa
net Broedt skod der: Til Leje! men hvor Huset anvistes, Alorgen korte han og Lasse Frederik Sagerne ud. Nabostod der ikke.
konen Therese gav Ellen en Haand med Indpakningen
„Saadant et Hus er det akkurat du onsker dig," sagte Det sidste Lces gik det i en Fart med, man maatte vcere
Ellen. Per var standset. „Det kunde vcere morsomt at ude af Byen inden kirketid. De halv lob med det, Svend
se det indvendig", sagde han, „Noglen faas jo nok paa Trost var anbragt i en Balje oppe paa Toppen as Lcesset
Gaarden deroppe".
bagefter det fulgte Ellen med lille Anna, og allerbagesi
Lasse Frederik lob op til den gamle Bondegaard, den tykke Madam Therese med nogle Potteplanter, som
der laa lidt lomgere inde paa Toppen af Bakken, for at endelig maatte skaanes, det var et helt Optog.
fporge. Lidt efter kom han tilbageiFolge med Gaardmanden.
Dagen gik med et forfærdeligt Rod. Der var gjort
Huset horte til Bakkegaarden og var bygget til Af- elendigt rent. Ellen og Therese maatte gaa det hele ester
tcegtsbolig for den nuvoerende Ejers Foroeldre. De gamle igen. Raa det var jo hvad man var belavet paa. Naar
Folk havde haft den pudsige Ide at kalde det „Gryet", man flyttede, maatte man altid gore to Lejligheder rene,
Navnet stod malet paa den osilige Gavl med store Bog den man forlod og den man rykkede ind i. Reparationer
staver. Huset havde staaet ledig lige fra de dode for var der heller ikke gjort meget ved. og det var jo ogsaa
nogle Aar siden, og det saa underligt afsjoelet ud, Ruderne hvad man var vant til. Gore Vrovl skulde lidet nytte,
var slaaede ud og lignede brustne Ojne, Gulvene var helt nu var man der engang, og kontrakten var underskreven.
overgroet med Snavs.
per fik selv se at gore lidt ved det efterhaanden.
„Nej, det synes jeg ikke om" sagde Ellen. Alen per Henad Aften var Huset saa vidt i Orden, at der kunde
viste hende, at Huset var godt nok. Dore og Vinduer soves i det. „Nu gor vi ikke mere i Dag," sagde Ellen
lukkede tcet, det hele trceugte blot til en Overhaling. Der „man skal dog vide, at det er Sondag." De flyttede Stolen
var fire Vceretser og kokken forneden og nogle Vceretser udenfor Havestuedoren og spiste ude. per havde lagt en
ovenpaa, deraf var det ene et stort kvistværelse mod gammel Dor over en Tonde, det var Bordet. Hvergang
Syd. Haven var en Td. Land stor. og ude i Gaarden Madam Therese lagde sig frem med Albuerne paa Bordet,
laa et Udhus, hvor der var indrettet til Hons og kaniner. truede det hele med at vippe, og saa hvinede hun.
Lejen var 400 kroner.
Efter Maaltidet gik de en lille Tur ind bag om
per og Lasse Frederik havde travlt, de travede det Gaarden for at se Aftenhimlen, Therese havde de fulgt
hele igennem Gang paa Gang og gjorde de vidunder- et Stykke paa Vej til Sporvognen. Ellen snakkede los,
ligste Opdagelser. Men da per horte prisen, blev han allerede nu havde hun tusinde Planer for. Hun vilde
nogtern. „Saa kan vi lige saa godt opgive det," sagde han. plante mange Bcerbuske, hun vilde anloegge kokkenhave,
Ellen svarede ikke paa det, men paa Hjemvejen regnede Hons og karniner slulde de have mange af. og til nceste
hun efter for sig selv, og hun kunde se paa ham, hvor Sommer vilde hun have tidlige Gronsager, som kuude soelges
skuffet han var. „Det bliver 15 kr. mere om Maaneden, inde i Byen.
end vi nu sidder for," udbrod hun pludseligt. „Men hvis
Per gik og horte halv efter, mens han stirrede ind
nu Haven kunde give noget, og vi holdt Hons. kanske i den hvidglodende Aftenhimmel, der med sine lobende
vi ogsaa kunde leje det overste ud mobleret." per saa Ildlinier kunde ligne en fjern Steppebrand. Der var
taknemmeligt paa hende. „Jeg vil tage mig paa at faa lykkelig tysk om ham og inde i ham selv ogsaa. han var
for flere Hundrede kroner ud af Haven," sagde han.
hojtidelig steckt og folte det, som om han efter Aars ForEllen var bange for, at der holdt Boller til derude lob igen betraadte Barndommens Land. Mulden tryk
omkring, saa det var derfor, Huset ikke kunde blive lejet kede ham blodt og kendt under Fodderue, det var som
ud. «Dem smcekker vi bare en, saa de triller," svarede et kcertoegn, der satte kroefter op i ham og gjorde Livet
Lasse Frederik rask.
nyt. Herude med Fodderne i Mulden, folte han sig
De var dygtig trcette, da de kom hjem, der var alligevel uovervindelig.
et godt Stykke Vej ud. „Det er langt borte fra alting, du
„Du er saa tavs," sagde Ellen og tog hans Arm
maatte se at faa dig en brugt Cykle," sagde Ellen, per for at gaa ved Siden af ham paa Diget. „Jeg er til
forstod pludselig af klangen i hendes Stemme, at hun Mode, som om jeg lige havde faaet dig til Brud," sagde
selv vilde blive ensom derude.
han og slog Armene ftcerkt om hende.
„Det er bedst, vi slaar det ud af Hovedet og finder
Til Afdelingernes Formcend afgaar i de nceros en lille Lejlighed herinde," sagde han. „Det andet
meste Daae Postopkrcevninaer for det nye kvartal.
er alligevel upraktisk."
Bladudvalget.
Da han den nceste Dags Aften kom hjem fra Værkstedet,
havde Ellen en Overraskelse til ham. „Jeg har vceret
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ude og taget Huset paa Haauden," sagde hun. „Det er
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alligevel ikke saa langt ned til Sporvognen, og vi faar
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det for 300 kr. det forste Aar. Manden lovede at scette
Maa: MsUer, Skomager ^ veä Hmäelssnstalten
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det hele godt i Stand til Flyttedag. Er du saa ikke glad?"
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Bornene var henrykte. De skulde bo derude i den
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btcendende Verden, som man ellers kun kunde kigge ind i ved
soliclt og gockt.
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„kligs-2nvaliden redigeres as Loerer Clausen, kegn«s-, udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Lre pr. Eksemplar,
sor tfkt' Indlemmer 5O Are Eftertryk af „Krigsinvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.

Annoncer pr. 4 Spaltet petit Linie 25 Ore for Medlemmer;
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg, Telefon Z4S.
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for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar. 5

Sen 1. August MS <6-

AI samtlige Zmalider og Werladle.

hovedbestyrelsen anbefaler alle Invalider og Efterladte at deltage i det store Stcevne i Semderborg den
2. August d. A. Invalider og Efterladte fra Haderslev
og Omegn vil kunne benytte kaptejn Clausens Damper
fra Haderslev med Afgang fra Haderslev kl. 8^ Form.
og fra Aarosuud 9^ Form. Pris kr. 4. Tur og Retur,
for Voksne og det halve for Born.
Petersen.

Vort Stoevne den 2. August.
Festudvalget er nu snart foerdig med Arrangementet
og det kan meddeles vore oerede Loesere at der vil blive
gjordt alt til for at faa Stoevnet saa festlig som muligt,
og vi haaber at denne Sammenkomst maa blive til alle
Deltagernes Tilfredshed. Selve Programmet er vel ved
Tegningen bleven Deltagerne bekendtgjort saa vi skal
ikke komme noermere ind paa dette, men vi skal ikke undlade at gore opmcerksom paa, at de respektive Afdelinger,
som de kommer til Sonderborg, bedes henvende sig paa
Gcestgivergaarden „Danmark", hvis der ved Ankomsten
ikke skulde voere en Forer tilstede, hvor Festudvalget har
sit Kontor. Alle maa vcere paa Ringriderpladsen kl. 12^.
Ligeledes meddeles det at ved Ankomsten vil der
blive uddelt Spisekort til dem der har tegnet sig til at
deltage i Fællesspisningen, der begynder prcecis Kl. 1,
ogsaa Festtegnet vil blive fordelt ved Ankomsten. Skulde
der voere Medlemmer fra en eller anden Afdeling som
ikke er opfort paa Tegningslisten bedes dette meddelt
Udvalget, eller til de respektive Forere. Udvalget henstiller til de Afdelinger, der endnu ikke har tilsendt os
Listerne, om at sende dem hurtigst muligt. Med Haab
om at dette Stoevne maa blive et vellykket Stoevne, til
Gavn for vor Organisation onsker vi alle velkommen i
Sonderborg, den 2. August.
Udvalget.

..Relchsdimds" Vsrnehjem — Schloß Gansesurlhs —
Zniwielse.
Som det vil erindres, det var omtalt i krigsInvalidens Majnummer, harOrganisationen forkrigsbeskadigede
og faldnes Efterladte i Tyskland faaet deres forste Vornehjem oprettet. Det er et Slot, Slottet Gänsefurth i Anhalt,
der af Organisationens Midler er bleven indrettet til
noevnte Brug. Det er bleven indviet den 1Z. Juni.
Om denne Indvielsesfest fortoeller „Heim und Garten"
Nied Bilag af gode Billeder meget interessant:
Toet ved Byen Staßfurt, omgivet af Skov, ligger
Slottet. En skyggefuld Allee forer forbi den store, velholdte Park op foran Hovedbygningen, fra hvis Portal
Flaget hilser Goesterne velkommen. Forstanderinden mod
tog Gcesterne i den rummelige Hal, og der var mange,
som var fulgt Hovedstyrelsens Indbydelse til at voere med
til at overgive Hjemmet til dets Bestemmelse.
Iden forhenvoerende Festsal, nu omdannet til Spisesal
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for Bornene, samledes Gcesterne omkring de blomstersmykkede dcekkede Borde og glcede sig over, at det er
lykkedes at faa oprettet det forste Bornehjem ved egne
Midler.
Ved Middagstid aabnede Formanden Hojtideligheden
med en hjertelig Velkomsthilsen kil de fremmodte Goester
og Medlemmer, hvorefter han skildrede den store sociale
Aodtilstand, hvorunder mange hentcerende krigerborn
endnu lever. Der trcenges til store Anstrcengelser for at
faa de morte Sorgensskygger til at svinde i det tarvelige
og fattige fader- eller soroeldrelose Hjem i By og paa
Land. At styrke og befceste Ungdommen baade aandeligt
og legemligt er Maalet for dette Foretagende, som Or
ganisationen ved egen Hjcelp og ved Siden af sine mange
andre Opgaver og kampe for Forsorgelse har opnaaet
at gore til Virkelighed. Enkelt er det holdt i alle Ting
men dog og ikke mindst derfor tror han, at Hjemmet vil,
give Bornene Folelsen af. at de maa kalde det deres
Hjem.
Derefter udtalte han en Tak til alle, der hver paa
sin Vis havde bidraget til Hjemmets Fuldendelse, og han
sluttede med Onsket om, at Bornene efter endt kurophold maatte vende styrket og glade hjem. besjcelet af
Taknemmelighed mod deres Velgorere.
Ministeriets Udsending udtalte sin Gloede over,
at Organisationen havde taget denne Opgave ind under
sin Virkekreds og onskede, at der under dette Tag altid
maatte herske godt Humor til Krigerbornenes og Organisationens Bedste.
Blandt de mange Talere fra fjern og ncer lagde
een folgende Citat til Grund for sine Ord: ..Das Alte
stürzt, es ändern sich die Zeiten, und neues Leben blüht
aus den Ruinen". Han takkede Organisationen for, at
den altid havde voeret rede til at ove Noestekoerlighedsgerninger. I disse skonne Rum passede Hans Motto i
overfort Betydning. Mens disse for kun tjente den enkelte,
vil de nu tjene Samfundet, og han vilde onske, at ny
Livskraft og nyt Haab maatte fylde de modtagelige
Barnesjoele, og at der maa blive dem budt noget af
Livets lyse Sider, som mangen een oftest maatte savne
derhjemme. Og med dette i Sind og Tanke udtalte han
et hjerteligt til Lykke med Hjemmet.
Til sidst oplyste Formanden, at Hjemmet om kork
Tid vilde voere fuldt optaget, og sluttede med Onske om,
at det maatte vise sig, at Ledelsen og Personalet altid
maatte voere den vanskelige Opgave voksen at voere i
Fars og Mors Sted for de smaa Goester.
Derefter foretoges en Rundgang gennem Hjemmet.
Alt er holdt i rolige könne Farver. Ved Siden af den
store Spisesal findes til begge Sider Pigernes Sovesal,
hvor hver har sin Seng og sit lille Skab, toet derved er
Vaskesalen med kumme, Bruse og Badekar. Drengenes
Sove- og Vaskesal er i Stueetagen ved Siden af den
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store hal. Hele Bygningen er forsynet med avtomatisk
Vandanlceg, der baade leverer koldt og varmt Vand.
Efter hjemmets indvendige Eftersyn gik Forsamlingen
ud i den store park, hvor de forste Plejeborn laa og
hvilede paa Toepper, Vorn fra Storbyen Braunschweig.
En lille Pige hilste de Besogende med et Digt. Alan
kunde se, at de var veltilfredse og folte sig lykkelige i
Bornehjemmets Varetcegt. En Spadseretur til den ved
Parken liggende Skov afsluttede Festen.

Blomsterdagen.
Som meddelt i sidste Nummer af Krigs-Invaliden
er vort skriftlige Andragende til Justitsministeren augaaende Bevilling af en Blomsterdag resulteret i et Afslag,
motiveret med, at Ministeriet ncerer Betænkelighed ved, at
Antallet af Tilladelser til Landsindsamlinger soroges, og
henviser samtidig til Skrivelse af 26. Oktober 1921, efter
hvilken tilkendegives Foreningen, at eventuelle fremtidige
Andragender ikke vilde blive efterkommet.
Jeg forstaar ikke dette Afslag; og endnu mindre
Motiveringen, som jeg isolge Justitsministerens Udtalelse
overfor mig, — findes i Nr. 3 af ncervcerende Blad under
»Vor Deputation i kobenhavn" — ikke saa uden videre
kan godkende.
Da jeg i Oktober 1921 havde en Samtale med davoerende Justitsminister Rytter om Bevilling af ncente
Blomsterdag og overrakte ham vort Andragende i Tlcervoerelse af Folketingsmand I. P. Nielsen, udtalte Hr. Rytter,
som heller ikke lagde Skjul paa at han var Modstander af
de mange Blomsterdage, at der i hvert Tilsoelde ikke kunde
voere Tale om en aarlig tilbagevendende Bevilling, og
jeg erkloerede mig denne Gang ogsaa tilfreds med forelobig at faa den bevilliget en Gang; idet jeg gik ud fra,
at den midlertidige Lov vi paa dette Tidspunkt stod under
og dens Mangler og kortheder, som var Aarsagen til vort
Forlangende, snart vilde blive aslosi af en Lov, der vilde
virke saaledes, saa anden Hjoelp blev overflodig. Men
det var jo netop det jeg paaviske overfor Justitsministeren
at den nugoeldende Lov, fremdeles gor det nodvendigt, at
Organisationen stotter Invaliderne; scerligt i Sygdomstilfoelde, hvilket Ministeren ogsaa erkendte, idet han bl. a. udtalte: „Formaalet er jo sor saavidt godt" og da
vi har ventet 4 Aar, for vi paany fremkom med Onsket
om en ny Blomsterdag. tillader jeg mig at vcere af den
Formening — soerlig da de samme Betingelser som i 1921
fremdeles er tilstede, at vort Andragende var et ret
beskedent Onske.
Ethvert rettcenkende Menneske der er kendt med Forholdene og ved, hvilket Tab det var for Invalider og
Enker, at vi blev berovet vore Velfcerdskontorer, vil sikkert
kalde vort Andragende for et rimeligt Forlangende.
Jeg ved ikke, hvorvidt den nuvcerende Justitsminister
er bundet til en Asgorelse, som hans Forgcenger har truffet
for 4 Aar siden i et saadant Sporgsmaal, men jeg ved
efter de Erfaringer, jeg har i krigsinvalidesager, og det
Kendskab, jeg har til hundrede af Invalidehjem, at kan
et Andragende om en Blomsterdag saa en forsvarlig
Motivering, saa er det vor.
Jeg forstaar derfor ikke Afslaget og finder ikke. at vi
uden videre skal lade Haabet om atter at faa en Blomsterdag falde for vi har haft Lejlighed til at faa lidt ncermere Besked om, hvad der har bevirket, at Justitsministeren
har brudt det Loste, han gav mig, nemlig, at vort An

dragende skulde faa er hurtig og velvillig Behandling.
Thi jeg kan med min allerbedste Vilje ikke finde Velvillien.
Lassen.

Forskellige Notitser.
For dem, der har besogt Invalideskolen, kan det
maaske vcere af soerlig Interesse at faa at vide. hvordan
en fransk Lov ordner Opovelsen i et andet Haandvcerk.
§ 1. De Arbejdsbeskadigede kan mod Betaling af
Forplejningspenge. som fastfoettes af Rigsamtet sor krigsbeskadigede, blive optagne i de ved Lov af 19. Januar
1918 skabte Omovelsesskoler sor krigsbeskadigede.
H 2. Den ved Omovelsen mulig opnaaede Erhvervs
evne kan ikke danne Grundlag for en Nedsoettelse af den
Invaliden tilstaaede Godtgorelse for den under Arbejdet
skele Beskadigelse.
Forplejningspengene er fastsat til 10 henhv. 15 Franc
daglig, alt efter, om det er en soedvanlig Skole eller en
Skole beregnet for Lungesyge.
I Frankrig er de Erfaringer, der er bleven gjort
med krigsinvaliderne, bleven fort ud i Livet og sikkert
til Gavn for mangen Invalid.
For det tyske «Reichsversorgungsgericht", har der
verseret en Sag om Ombygning af Cykler for Benamputerede. Dommen i denne Sag gik ud paa, ak en faadan
Ombygning maatte betragtes som et ortopcedisk Hjcelpemiddel og som saadan skulde betales af Statskassen.
-i-

»

I „Reichsbund" lceses:
Forskellige Firmaer har voeret saa venlige og imodekommende at overlade nogle svcerbeskadigede eller syge
Krigsinvalider et Radioapparat til meget nedsat pris.
Med Anerkendelse skal det sremhoeves, at Fimaet G. Lorenz
Berlin-Tempelhof gennem Hovedstyrelsen har skoenket en
svoerbeskadiget i Tt ltov et godt Entampeapparat. Vi takker
paa kammeratens og Organisationens Vegne Firmaet
for dets Imodekommenhed. Endvidere anbefaler vi de
enkelte Afdelinger ikke direkte at sende mulige Andragender
til Firmaerne, men til Hovedbestyrelsen for ikke at over
rende enkelte Firmaer.
-i-

-I-

Ingen Aorstaaelse.
At der ikke blot i de Kredse, der direkte har med
Invaliderne at gore —Invalidencevn, scerlig dettes Lcege.
lovgivende og lovgennemforende Institutioner — ingen Forstaaelse as krigsinvaliditet findes, saasremt det ikke drejer
sig om svcere legemlige, iojnesaldende Beskadigelser, er vi
nok for lcenge siden bleven klar over. Det beviser nogle
Titfcelde af Sindssyge, der i den sidste Tid ikke alene har
gjort Invaliden til fnldstcendig Ruin, men ogsaa har
sort til blodige Drab. Men i hele Landet, med Undtagelse
af vor egen Landsdel, der selv har set krigen, kan man
Gang paa Gang siode paa en Usorstaaenhed overfor
Krigsinvalider, som nceppe er at forklare sig i et Land.
der har gjort saa meget for de krigshergede Landes
Born. Sidste konsekvens af denne manglende Forstaaelse er Tingenes og Regeringens Holdning over for
Invaliderne. Ellers kan man ikke toenke sig et Afslag
som det, Justitsministeren gav paa krigsinvalidernes Andragende om en Blomsterdag. Vi anbefaler Ministeren
en Sammenligning af vort Formaal med dem de andre
„Dages" Indtcegter gaar til, og derefter fkonne paany
om vort Onske ikke er ligefuldt berettiget.
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Endvidere: Lcegerne har droftet Invalidernes Be
skoestigetse efter deres Evne og saadan, at Invaliden igen
kan blive en Mand, der fuldtud og med rette kan sige:
Jeg er et nyttigt Medlem af det okonomiske Samfund
ligesom enhver anden, der gor sit Arbejde. En saadan
Optagelse af Krigsinvalider i Erhvervslivet er sket ved
privat Foranstaltning gennen Invalideskolen. Alen det
maa man undres over, at den danske Stat, der dog virkelig
ikke sparer paa Embedsmcend, ikke har haft et halvt
Hundrede Pladser til de nordslesvigske Krigsinvalider,
der havde storre Besværligheder ved at komme ind i et
Erhverv, der passede for dem. Iandre Stater har Krigsinvaliderne Forret.
Tcenker man paa, med hvilken Langsomhed Invalideloven og dens Bestemmelser bliver gennemfort, uden at
det nogensinde er bleven omtalt as den kongeriske Presse,
kommer man til det samme igen: ingen Forstaaelse. Om
Fastholdelsen af en halv sindssyg Voldtægtsforbryder
stilles det halve Land og hele Regeringen paa Hovedet.
At vi ikke kan regne med Forstaaelse af vore Invaliders Sag, viser ogsaa Blomsterdagens Resultat. Den
Gang indkom over Halvdelen i vor Landsdel.
Den, der kunde gore noget til Bedring, den danske
presse, har heller ingen Interesse. Vi averterer ikke og
byder ingen Sensationer, men det er ikke vor Skam.
Tsnder, i Juli IS25,
5,^.
Fra Haderslev tilsendtes Bladet folgende i det dervoerende tyske Blad aftrykt Artikkel:

Dänemark und die Kriegsbeschädigten.
Wir erhalten die nachstehende Zuschrift:
In weiten Kreisen von Kriegsbeschädigten, die keine
Rente beziehen und z. T. auch noch garnicht einen Antrag auf Bewilligung einer Rente gestellt haben, herrscht
eine gewisse Beunruhigung über eine Bekanntmachung
des Invatidencevns in Sonderburg, nach der Ansprüche
auf eine Rente verlustig gehen, falls sie nicht bis zum
1. Juli 1925 eingereicht sind; die Bekanntmachung stützt
sich auf ein Gesetz vom Juni 1924, dessen Inhalt mir
nicht bekannt ist. Da ich von einer Reihe Klienten in
dieser Sache um Rat gefragt bin und die Bestimmungen
über Renten-Ansprüche, die ich während des Krieges
meinen Untergebenen und den von mir behandelten Vermundeten und kranken — darunter manchen nordschleswigscheu Landsleuten — bekannt zu geben hatte, in Widersprnch zu den oben erwähnten Bekanntmachung des
Invatidencevns stehen, halte ich es sür geboten, die Frage
öffentlich zu erörtern.
Die deutschen Bestimmungen lauten dahin, daß Anspräche auf Rente bei Verwundungen überhaupt nicht
verjähren können, Ansprüche, die sich auf Folgen einer
Erkrankung stützen. 10 Jahre nach Friedensschluß
verlustig gehen. In diesem Sinne habe ich daher auch
in gutem Glauben meine Klienten beraten. Ob nun der
dänische Staat berechtigt ist, diese wohlerworbenen Ansprüche und Rechte der Krigsteilnehmer, die durch Abtretung TlordschleswigsdänischeStaatsangehörige geworden
sind, durch ein Gesetz aufzuheben, scheint mir doch sehr
zweifelhaft. Es ist doch sehr wohl der Fall möglich, daß
auch erst nach dem 1. Juli d. Is. die Folgen einer Verwundnnc ^der Erkrankung (Kriegsbeschädigung) sich in
einer W
rn, die zu einem Anspruch auf Rente
berechtig

Mit der Übernahme Nordschleswigs hat der dänische
Staat auch die Pflichten übernommen, die das Deutsche
Reich den Kriegsteilnehmern gegenüber hatte.
Dr. Reuter. Gravenstein.
-I-

Man darf erwarten, daß sich die zuständigen Stellen
zu dieser für die Kriegsbeschädigten sehr wichtigen Frage
äußern werden. Auch an uns sind verschiedentlich An
fragen in dieser Beziehung gerichtet worden. — Man
hat leider in weiten Kreisen der krigsbeschädigten das
Gefühl, daß Dänemark für sie und ihre Forderungen
nicht das Verständnis hat. das sie in Deutschland aefunden hätten und das sie auch hier beanspruchen könnten. Uns sind Fälle bekannt, in denen in schroffer
Weise jede Rentenzahlung bezw. Weiterzahlung abge
lehnt wurde, nur weil eine Kriegsbeschädigung nicht
direkt nachgewiesen werden konnte, obwohl kein Zweifel
bei den Ärzten an der Invaliditet bestand, oder daß bei Verstümmelnngen jeder Weiterzahlung einer Rente verweigert
wurde, weil man behauptete, der Betreffende sei nicht
in dem vorgeschriebenen Grade im Erwerb beschränkt
u. s. w. — Es wäre wünschenswert, wenn die nordschleswigschen Abgeordneten die ganze Invalidenfrage, die
auch noch andere unverständliche Härten zeigt, einmal
im Reichstage zur Sprache bringen würden.

Dagen og Vejen.
En Mand gik en Dag og arbejdede i sin Have.
Han var ved at hyppe kartofler. Men under Arbejdet
gik Tankerne paa Langfart, og i et Ojebliks Uagtsomhed
kom han til at rive en lille Solsikke, der stod i Ncerheden
af Rcekken op med Jernet. Det viste sig. at han havde
hugget i dens Rod. Han satte den dog forsigtig ned i
Jorden igen ved Siden af de andre Solsikker, vandede
den godt og mente saa for Resten, at alt var saare godt.
Manden rejste kork Tid efter bort. og forst efter et
Par Maaneders Forlob kom han tilbage. Det var midt
i Sommerens Tid. og han gik ned i Haven for at glcede
sig over dens Blomsterpragt. Han kom ogsaa hen til
Solsikkerne. Men her modte der ham noget ejendommeligt. Den lange Rcekke Solsikker stod ranke og friske og
loftede deres dejlige Blomster op mod Solen. Men midt
i Roekken stod der en, der kun var halv saa hoj, som de
andre, og dens Stcengel var saa underlig krafteslos og
tynd, dens Blomst saa lille.
Da maalte Manden med Vemod tcenke paa den lille
Begivenhed, som han sorlcengft havde glemt. Han saa
nu Frugten af et Ojebliks Tankeloshed. Saaret i den
lille Blomsts Hjerterod havde hindret den i at naa den
fulde Livsudvikling.
Og Manden maatte toenke paa. ak saadan gik det
ogsaa ret ofte i et Menneskes Liv.

Denne Udgave bedes tilsendt
alle Medlemmer hurtigst muligt.
Aestudvalget.
kom til vort Sommerstævne paa Dybbsl
Banke den 2. August 1925.
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Sonderborg Afdeling.

.1

Sonderborg Afdeling afholdt Onsdag Ästenden 22. ds.
et Medlensmode paa Fagforeningshuset. Der optoges
tre nye Medlemmer. Modet var ncermeft bleven afholdt
for at drofte Fcellesftcevnet den 2. August. Der blev
valgt 11) Aland til at vise Festdeltagerne rundt i Byen
om Formiddagen; samt valgt 5 Medlemmer til at hjcelpe
ved Borneforlystetserne. De 10 Mand skulde melde sig
paa „Danmark" Sondagsormiddagen Kl. 8^. Modet
sluttedes Kl. 10.

Giv Agt!
Da der sra kassererens Side i den senere Tid er
bleven klaget over, at Medlemmerne ofte skifter Bopcel
uden at det anmeldes til Formanden, skal jeg herved
indtrængende, for at Udbringelsen af Avisen o. s. v. kan
ske i rette Tid. bede om. straks ved evtl. Flytning, at
vilde anmelde den nye Adresse til Undertegnede.

om at foranledige Kvartalsregnskaberne indsendt til hoved
kassen snarest muligt.
Haderslev, den 18. Juli 1925.
P. H. V.
H. Mortensen, Hovedkasserer.

Det muntre Hjsrne!
Proedikanten Lundgreu (der er kendt for ikke altid at
vandre ad den smalle Vej): ^Ia kcrre Brodre og Sostre —
jeg siger Jer — jeg har Himmeriges Tlogler i min
Haand
Bakke-Lasse (vredt): Har du Himmeriges Aogle i
din Haand, saa har du sgu ogsaa stjaalet dem:
smx.
Leereren: Der er endnu Egne as Verden, hvor der findes
Mennesker, som reder andre Mennesker — hvad kalder
du saadanne Mennesker.
Drengen: Graadige!
m -p. L°nd°n.

I. Hermannsen, Formand.

Graasten Afdeling.
Afdeling Graasten afholdt Fredag d. 3. Juli Med
lemsmode paa Amtsbanens Restaurant, hvor en Del Forhandlinger fandt Sted angaaende kontingentopkrævning,
Avisuddeling o. s. v. Endvidere besluttedes det, at Modet
skal afholdes den forste Fredag i hver Maaned. Det
haabes at flere Medlemmer vil give Mode, da enhver er
medbestemmende. Det ncesie Mode afholdes Fredag den
7. August i ..Icegerslyst kro". Mange vil mene at Vejen
er for lang derud, men det er Sommertid og en pcen
Tur gennem Skoven. Forresten er Lokalet velvilligt
stillet til Raadighed af Hr. Jochimsen, som er Medlem
af Foreningen. Da der ved ncesie Mode afholdes Bestyrelsesvalg, og forskellige andre Sporgsmaal ligger til
Forhandling, beder vi om at mode saa talrigt som muligt.
A. Auerbach.

Ara hovedbestyrelsen.

I

Store Soster: Hold godt fast paa din 1 Ore lille
Bror — der gaar en skummel Mand derovre, som maaske
vil stjcele den.
Life.
-i4-I-

Dodsdommen:
Med beundringsværdig Ro lceste han, den beromte Videnskabsmand, sin Dodsdom i hendes grusomme
Ojne. Hun stod foran ham i sin smidige Zndefuldhed,
og hendes Blik hvilede koldt og hjertelost paa ham.
Unægteligt var det ham en Overraskelse at mode hende
her i Skovens Udkant i denne tidlige Morgenstund.
— Nu, da hendes Dom saa ubarmhjertigt stod at
lcese i hendes Ojne. smertede det ham egentlig .nest, at
dette for ham betod Afbrydelse af den Gerning i Viden
skabens Tjeneste, som havde voeret hans eet og alt. Thi
efter dette, folte han, vilde han ikke mere kunne ofre sig
for sin Gerning.
Og med et sidste Blik paa den skonne Natur, som
han altid havde elsket, forsvandt den 76-aarige Professor
med Botaniferkasse og Paraply i Tigerindens Gab.
—s—g.

Til Bestyrelserne for Lokalafdelingerne.
Da der er et forholdsvis stort Antal Lokalafdelinger,
som ikke har indsendt Juli kvartals Regnskab — enkelte
Afdelinger resterer endog med April Kvartal — beder
man herved Bestyrelserne for paagceldende Lokalafdelinger
Annoncer.
Niel8 Lkr. ?innesen
50ttvL«L0k(; - v^bol^äe 17

uätorer alle
samt I^everinx at UALI.LK

Veler Mathiesen
Skomager
Graasten -

Nygade

is

udforer

alle Slags Reparationer
solidt og godt.

Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned.
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til Trykkeriet.
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Annoncer pr. 4 Spaltet Petit Linie 25 Sre for Medlemmer,
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg, Te eson

knys Hnvaliüett
Medlemsblad
j for Foreningen fgr ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Z. Aargang
-i» Sen 1. September MS <6Ar.k
Efter ca. 1 Times Tid naaedes Festpladsen, hvor der
Foreningens Stcevne den August allerede
var samlet en Mcengde, saa Deltagernes Antal
i Sonderborg og paa Sybbol Vanke. i det Hele maa anslaas til ca. 1100 Medlemmer. Nogle
I godt Vejr, en vcesentlig Betingelse for, at en Anlustsfest kan lykkes, sicevnedes i Lobet af Formiddagen
og ved Middagstid fra Nord, Ost og Vest mange af
krigen for Livstid moerkede Mennesker i Sonderborg til
Fest.
Ved Middagstid fyldtes Ringriderhallen, hvor der
var dcekket til Fællesspisning, og Udvalget havde fuldtop
at bestille med at udstede Spisekort og Adgangstegn.
Alle Siddepladserne var snart optaget, og over
400 Mennesker havde fundet Plads, da man gik til Bords.
Alens Musikken spillede, nodes den gode Mad, og
ind imellem Retterne veksledes med Taler og Sang.
Udvalgets Formand, Petersen fra Horup, som havde
gjort et godt Arbejde for Stcevuets Arrangement, be
gyndte med at byde Deltagerne velkommen. Han haabede
paa et godt Stcevne og sluttede med et Leve for vor
Organisation. Sonderborg Afdelings Formand, Hermannsen
bod Deltagerne velkommen paa Afdelingens Vegne til
Sonderb <rg. Lassen-Osbeck, bod de Repræsentanter fra
„Reichsbund", der var fremmodt, velkommen til Stcrvnet
og i vor Forenings kreds. Han udtalte Onsket om, at
krigsofrene Verden over maatte faa deres berettigede
krav opfyldt. ..Reichsbunds" Repræsentant takkede paa
Tysk for Velkomsthilsenen og onskede, ak Samfolelsen
maatte bevares og styrkes, idet han udtalte: „Ob Nord
oder Süd, mir mollen alle Brüder sein". Foreningens
Formand takkede Udvalget for det store Arbejde, der var
bleven udsort, for at Stcevnet maatte lykkes, og han
onskede alt godt for Stcevnets Forlob. Paa Forsamlingens
Vegne udtalte Udvalgets Formand en Tak til Voerten
for god Betjening og Jmodekommenhed.
kl. 2 l/2 samledes saa Deltagerne ude paa Pladsen
foran Hallen og ordnede sig til Optoget. Med Musik
i Spidsen drog ca. 1100 Medlemmer gennem Byen op
til Festpladsen i kongeskansen. De benbeskadigede blev
kort i Bil i Forvejen. Vejen lagdes om forbi Mindesmcerket ved kirken for de i Verdenskrigen faldne. Ved
dette standsede Toget, og Petersen-Haderslev nedlagde
paa Foreningens Vegne en signeret krans ved Stenen,
idet han mindedes dem som kammerater.

Medlemmer af Foreningen havde opslaaet Telte, hvorfra
de solgte Forfriskninger og Frugt.
Paa Vestsiden af Skansen samledes Deltagerne om
Talerstolen, hvorfra Udvalgets Formand aabnede Modet
med et velkommen og Tak til alle de modte. Han glcedede
sig over, at saa mange var efterkommet Indbydelsen til
Stoevnet, men han kunde ikke undlade at bemerke, at
man soerlig fra Tonder og Aabenraa havde ventet storre
Tilslutning. Han onskede, at Samvceret maatte bidrage
til mere Forstaaelse for vor Sag og storre Sammenhold
i vore Rcekker. Derefter sang Forsamlingen et i Dagens
Anledning forfattet Digt, og Lassen-Osbeck, besteg Talerstolen. Han dvoelede ved det Minde, Dagen havde for
os alle, den 2. August som den mest skæbnesvangre Dag
i den sidste historiste Tid. Han omtalte derefter krigs
invaliders Forhold, Onfker og krav, og sluttede med
et Ouske om, at Menneskeheden snart maatte opleve den
Tid, da krig blev unodvendig. Efter Afsyngelsen as
den anden Feftsang, talte Foreningens Hovedkasserer,
Mortensen om Organisationens Arbejde og Vekst, om
Rentemodtagernes Forhold, Invalidencevnets og -raadets
Arbejdsmaade og andre Ting vedrorende vore Forhold.
Talernes Roekke sluttedes af Formanden, Invalidekonsulent
Petersen, der i rammende Ord paaviste, hvor taabeligt
det er, ikke at staa i Organisationen, og rettede en kraftig
Appel til alle, om at slutte sig sammen, saa vi med kraft
kan fore vore berettigede krav frem. (Talerne aftrykkes
uforligt senere.)
Medens Talerne holdtes, blev der arrangeret Forlystelser for Bornene. Der var kaplob i Scekke for de
store Drenge, Lob med A5g for de store Piger, Slaaen
til Potter for de mindre. Gevinster var der mange af,
da hver fik en, en Plade Chokolade.
Kl. 5 foretoges saa Lodtrækningen af de 10 Gevinster,
som var udstillet i Ringriderhallen, og hvortil der var
solgt Lodsedler k 50 Ore i Lobet af Eftermiddagen.
Gevinsterne faldt paa folgende Numre:
1. Gevinst faldt paa Nr. 180
2.
..
..
..
.. 192
3.
»
.»
..
„ 416
4.
„
..
„
,» 350
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5. Gevinst
6.
„
7.
„
8.
..
9.
10.
..
2Eresprcemien faldt

faldt paa 7lr. 204
„
„
,. 325
„
„
,, 365
..
..
.. 678
..
' 639
..
..
.. 295
paa Nr. 66.

kl. 51/4 optostes den store Forsamling. Stcevnet
maa anses som vellykket, og der var stcerke Onsker fremme
til ncrsie Aar ak faa et lignende Stoevne et andet Sted.
Mange af Gcesterne rejste allerede med Dampskibet kl. 6
til Haderslev. Om Aftenen var der selskabeligt Samvoer
i Ringriderhallen, hvori der deltog en hel Del Medlemmer fra den ncermeste Omegn.

Se sonderjydske Krigsinvalider.
En skarp kritik af Invalidencevnet, Invalideraadel,
der administrerer Invalideloven.

Overingen ved Invalidencrvnet i Sonderborg,
Or. Overgaard, har paa Foresporgset af ..Dybbol-Posten"
oplyst.
at der findes ca. 4000 anerkendte Invalider, men der
foreligger Andragender fra en Mcengde, der mener sig
berettiget til at faa Rente. Naar vi er naaet igennem
disse, antager jeg, at vi vil vcere oppe paa omkring
5000 Invalider, fra den mindste til den storsie Invaliditetsgrad.
— Har De Indtrykket af. at Invaliditeten er aftagende,
sporger Bladet derefter.
— Efter de Erfaringer, jeg har at bygge min Opfattelse paa, er Invaliditeten i Aftagende, i Særdeleshed
er der en hel Del Invalider med stive Led, der har gjort
store Fremskridt. Stive Led kan jo netop kun kureres
gennem Brug af Legemet, gennem Arbejdet. Men ogsaa
paa andre Omraader er der god Fremgang at spore.
Paa den anden Side kan vi selvsolgelig ogsaa fremdrage
Tilscelde. i hvilke Invaliditeten er tiltagende; men det er
heldigvis ikke noget almindeligt Fcenomen.
— Hvormange Invalider har i Aarenes Lob faaet
Uddannelse paa Invalideskolen?
— Jeg antager, det drejer sig om ca. 200. Iovrigt
kan jeg betro Dem, at Direktionen har udarbejdet en
meget udforlig Beretning om Invalideskolens og Invalidehospitalets Virksomhed, om Uddannelsen paa Skolen, om
de foretagne Operationer og deres Forlob 0. s. v. Denne
Beretning kan antagelig ventes udsendt i en ncer Fremtid.
I Anledning af disse Udtalelser har vi fra en af
Lederne af de Krigsbeskadigedes Organisation modtaget
folgende:

Indenfor Organisationen af Krigsbeskadigede har
man absolut ikke Indtryk af, at Invaliditeten er i Af
tagende. Antallet af anerkendte Invalider vil, naar alle
Andragender er gennemgaaet, sikkert langt overskride de
5000. Det viser sig efterhaauden. at langt flere, end man
oprindelig regnede med, har faaet et kncek i krigen.
Folk der tilsyneladende kom udskadte hjem fra krigen, har
siden faaet og vil endnu faa Lidelser, som er en Folge
af krigsftrabadserne. Desvcrrre vil de for manges Vedkommende voere vanskeligt at faa konstateret som en direkte
Krigslidelse, og saa kan de jo ikke faa en Rente efter
Invalidencrvnets Mening. Hr. Or. Overgaard siger, at
en hel Del Invalider med stive Led har gjort store
Fremskridt. )a. sikkerligt er der hos mange Fremskridt
ak spore, men dette Fremskridt er efter vor Mening meget
lille i Forhold til den store Redskcering af Invaliderenten
der vedvarende finder Sted. Denne Nedskæring er as
en saadan Art, ak den voekker Abngstelse i alle Invalidekredse. — Invalideloven, der i og for sig slet ikke er saa
daarlig. giver de administrerende Myndigheder (Invalidencevnet og Invalideraadet) rigelig Spillerum med Hensyn
til Fortolkning af Loven, og der mener de krigsbeskadigede rigtignok ak have erfaret, at denne Fortolkning
viser, at noevnte Myndigheder nceppe har den Forstaaelse
for de sonderjydske krigsbeskadigedes Forhold, som de
efter vor Mening burde have. Naar Ministeriet om kort
Tid fremkommer med en Instruks for disse Myndigheder,
og Invalideloven desuden skal revideres i Lobet af nceste
Rigsdagssamling. tror vi, at Forholdene vil bedre sig.

r. 1.0.

c." Selegeretmode.

Den interallierte Sammenslutning af forhenværende
krigsdeltagere
interalliee <äe8 ^ncien8
comkattants) (?. I. O.
L.) har afholdt Delegeretmode
den 15. September 1924 i London.
Sammenslutningens Maal er Vcekkelse og Fremme
af Samarbejdet mellem Folkene, Forebyggelse af nye
Konflikter samt at forbedre krigsofrenes og krigsdettågernes samfundsmæssige Stilling.
I dette Aarsmode af Sammenslutningen, som i sine
Underafdelinger tceller 5000 000 Medlemmer, deltog Delegerede fra Belgien, Frankrig, England, Italien, polen,
Rumänien, Juugoslavieu, Tcechoslovakiet og de Forenede
Stater.
Folgende Ting blev droftet og Beslutninger derom
vedtaget:
Organisation og Befcestigelse af Freden.
Beslutningen er folgende: De i Fredsartiklerne ikke
tilkendte krav paa Landomraader, som skulde fores igennem
ved Magttrussel, er en stadig Fare for Verdensfreden,
som et „aabenbart uretsoerdigt" Angreb maa hvert Forsog, der gaar ud paa at forrykke de ved internationale
Overenskomster fastsatte Grcenser, anses for at vcere.
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Til Folkeforbundets Fremme udtaltes: Sammenslutningen onsker, at Folkeforbundet maatte faa mere Ind
flydelse og Anseelse, og opfordrer derfor sine Afdelinger
at arbejde med paa Organisationen af Freden gennem
Folkeforbundet, samt virke hen til, at Fordommen mod
dette i de forenede Stater maa blive overvundne. Sammenslutningen venter af sine Medlemmer, at de soetter al
kraft ind paa, at der i Folkeforbundet bliver oprettet en
Afdeling, der kan varetage de forhenværende krigsdeltågers Interesser.
Angaaende Forbindelsen med krigsdeltagerne i de
forhenværende Centralstater blev folgende Beslutning vedtaget: De den interallierte Sammenslutning tilhorende Afdelinger vil uuderfoge, om Sammenslutningerne af Krigs
ofrene i de forhen fjendtlige Stater er besjoeletas sand Fredsvillie, om Resultatet af denne skal der berettes ved ncesie
Aarsmode. og Beslutning tages.
I Henhold til det sidst ansorte er det loererigt at lcese
hvad der er bleven besluttet paa en kongres, som den
franske Forening for krigsbeskadigede har afholdt i Arras
i Juni 1924: kongressen fordrer, at Forbindelsen med
Krigsoffersammenslutningerne i de forhen fjendtlige Stater
bor optages og gives dem Oplysning om det Arbejde,
der er gjort til Fredens Bevarelse, og de skal adsporges
om, hvad der er foretaget i samme Aand fra deres Side
og at der maa blive truffet Aftale om gensidig Udveks
ling af Vorn fra krigsbeskadigedes og krigsdeltagernes
Familier i de forhen fjendtlige Lande, for derved tildels
at lette deres Studier og deres Uddannelse, samt en gensidig Udveksling og samlet Bestræbelse af krigsdeltagere
fra alle Stater maa hjcelpe til Forstaaelse og materiel
Bedrestilling.
Angaaende Samling af Krigserindringer vedtoges
at Afdelingerne efter Evne skal understotte hvert Foretagende, der har som Maal at fremskaffe et fyldigt Materiale, for at der derigennem kan soges Belysningen af
Sandheden i krigsforelfen.
Til kravet om Beskyttelse af krigsinvalider og krigsdeltagere vedtoges folgende:
Sammenslutningen fordrer, at der maa blive givet
Love, som sikrer de Beskadigtes Beskæftigelse, Sygehjcrlp
og Forsorgelse i fuldt Maal,
at Metoderne til Helbredelse af Tuberkulosen maa
blive provet paa en medicinske konference, i hvilken ogfaa
de Sagkyndige fra de forskellige Regeringer bor deltage,
den onsker, at de allierte Regeringer maa hjoelpe de i
de respektive Lande bosiddende russiske krigsbeskadigede,
at Regeringerne maa söge Samarbejde med det internationale Arbejdsbureau for at troeffe Foranstaltninger til
Opnaaelse af Gensidighedsprincippet for de Beskadigede.,
at Regeringerne maatte vcrre villig til at lette krigsbeskadigede Ind- og Udrejse af Landene og ogfaa give
udenlanske krigsbeskadigede den dem tilkommende Forsorgelse.

og til sidst anmoder den de Regeringer, der endnu
ikke ved Lov har anerkendt krigsofrenes Pensionsret at
kage de andre Regeringer til Forbillede og indromme
deres krigsofre en lovfcesiet Forsorgelsesret.

Mavekrcefk,
en Aslge af Beskadigelse under Tjenesten.
(Efter „Korrespondenzblatt".)

Det tyske Reichsversorgungsgericht har i en Sag an
gaaende Dodssald ifolge Mavekrceft afsagt en kendelse,
som sikkert vil interessere Loeserne:
klageren, en Enke efter en Krigsdeltager, andrager
om Efterladterente. Hendes Mand dode den 29. Sept.
1924 i en Alder af 46 Aar. Han var fra 2. August 1914
til 4. Januar 1919 i Militærtjeneste og var i den Tid
ikke under Ligebehandling. Efter Sygekassens Erklæring
har han fra den 14. Oktober til den 24. November 1920
vceret angrebet af spansk Syge, og fra den 27. August
til den 29. September er han bleven behandlet for Mavekroeft. Efter sin egen Erklcering, som han afgav den
30. August 1921 ved Optagelse i den medicinske klinik,
har hans Sygdom begyndt for nogle Uger siden med
Smerter i Maven, hvor han folte en Hcevelse. Denne
Hoevelse havde allerede bestaaet en 4 kil 5 Aar, og han
led den Gang af Appekitloshed.
Efter i Sagen afhorte Vidners Udsagn har han 1915
tabt sit falske Tandsoet. da en Granat slog ned i Huset, hvori
han laa i kvarter. For dette fik han forst et nyt i Erstatning efter et Aars Forlob. Da han kun havde to
Tcender i Behold, kunde han ikke tygge Maden, og siden
den Tid har Mavelidelsen begyndt. Mandskabskosten
har han ikke kunnet taale, og af Bidnet har han af Officerskokkenet faaet Suppe og anden let Spise.
Disse Forhold berettiger i Sammenhoeng med en
Lcegeerklcering af Prof. Dr. Sch. til den Antagelse, at
den asdode siden 1916 har lidt af en kronisk Mavekartar,
som efter al Sandsynlighed er soraarsaget af de under
krigen bestaaeude vanskelige Forhold med Hensyn til Ernceringen, og den maa derfor anses for en Beskadigelse,
der er paadraget i Tjenesten. Prof. Sch. erklcerede end
videre, at muligvis var den kroniske Betændelse af Maveslimhinden gaaet over til at blive en kroeftagtig, som saa
har medfort Doden.
Denne Mulighed er vel ikke nok til at fastscette den
anerkendte Beskadigelse som Dodsaarsag, der skal et Be
vis for, at Krceften er opstaaet af katarren. Dog derfor taler forst dette, at begge Lidelser havde deres Soede
i Maven, og for det andet, at Tidspunktet for Fremkomsten af begge Lidelser falder sammen. Vel varer
Mavekroeft for det meste kun 2 Aar, men Prof. Sch. har
fremhcevet Muligheden for, at en Maoekrceftlidelse godt
kan vare 4 til 5 Aar og lomgere. Fra videnskabelig
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Side staar der altsaa ikke noget i Vejen for, at de Oplysninger, der fra afdodes Side er fremkommen om Lidel
sen, som paa den medicinske klinik blev anerkendt som
Mavekroeft, er at anse for sandfoerdig, og at Sygdommen
har varet 4 til 5 Aar. — Det er ikke rigtigt at besvare
Antagelsen med nej, fordi kun en anatomisk-mikroskopisk
Undersogelse. som nu ikke mere kan foretages (1925) kan
bevise det modsatte.
Derfor er det at anse for rigtigt, at den under Tje
nesten opstaaede Beskadigelse har voeret Aarsag til Kroeftsygdommen, og begrundet derpaa maa der tilkendes
klageren Efierladterente.

Krigsinvaliden som Togplan.
(En Rejseoplevelse).

en klokke advarer han publikum mod at komme for ncer
til de frembrusende Tog. Hans anden og vigtigste Opgave er at fungere som Oplysningskontor for de rejsende.
Det er i nogen Grad typisk for de tyske Banegaarde
efter krigen. Det Personale, der er saaret i Verdenskrigen, bliver anbragt i saadanne Stillinger indenfor
Etaten, hvor deres Invaliditet ikke betyder noget. Mc-nden
her fylder sin Plads saa godt som nogen, han kan til
syneladende Togplanen for hele Vesttyskland paa Fingrene.
Kort og klart smelder han sine Oplysninger ud mod den
Svoerm af rejsende, der Dagen igennem belejrer ham.
Ogsaa vi faar de Oplysninger, vi onsker.
Naar korer Eksprestoget til Paris?
Svaret falder omgaaende: kl. 12^ fra Peron 5 a!
Jo der er Orden i Sagerne.
Dagbogen.
Gloeden sidder og venter ved vor Dor, den venter
paa, at vi skal byde den ind. Men i Stedet stoenger vi
ofte vor Dor og jager efter Lykken langt borte i frem
mede Egne.
Gloeden har sin Rod i det taknemlige og tilfredse
Sind, den trives ikke, hvor Mennesker er utilfredsse over
alt og altid er paa Jagt efter noget, der pirrer Sanserne,
i Stedet for at lade sig noje med Livets joevne hverdags
kost. En Dag skal saadanne Mennesker sande, at det ,,at
jage efter Lykken er det samme som at fjerne sig fra
Tilfredsheden."
Gloeden sidder og venter ved din Dor. Luk den ind.
Den kommer til dig i hverdagsdragt. i Arbejdskloeder.
Thi »Lykken har Rod i det oerlige Sind, Lykken er Nojsomheds rige Broder."

Det er en straalende og lys Augusimorgen. Rattoget
hamborg — Köln noermer sig sit Bestemmelsessted. Pas
sagererne i det overfyldte Tog staar parat til at springe
ud. Vi har glemt de tusinde blinkende Lys fra For
lystelsesetablissementerne langs Alfteren, som vi saa da
vi i Aftes forlod Hamborg. Vi beherskes kun af en
Tanke, om et Ojeblik korer vi over den sagnomspundne
Rhin, hvorom der gennem Tiderne har staaet saa megen
Strid. Au dundrer Togstammen ind over den mcegtige
Hohenzollernbro, der forbinder Mühlheim og Köln-Deuh
med selve Stor-Köln. Og se dybt nede under os strommer
Rhinen af Sted. Snesevis as Fartojer, skinnende hvide
Luksusdampere, sorte Fragtbaade og brogede Flodpramme
klover Flodens Vand, medens hurtige elektriske Tog, der
korer langs med Rhinen, forer i Tusindvis af Bymennesker
bort fra den store By til Udflugtssteder langs den skonne
Det muntre Hjorne.
med Bjerge og Slotte kransede Flod.
En Opdagelse
Hohenzollernbroens irgronne kejserstatuer tegner deres
Larsen og Svendsen kom paa Hjemvejen fra Restaukolossale konturer mod den hvidblaa Morgenhimmel og
Domkirkens cementgraa skyhoje Taarne med alle deres ranten i Slagsmaal med nogle andre Nattevandrere. Da
Udskoeringer og Snurrepiberier staar som et tavst, men det endelig lykkedes dem at komme bort fra de andre,
pragtfuldt Monument for loengsi henfarne Tiders kultur. som vedblev at slaas, sagde Larsen til Svendsen:
— Og saa var der en lille fed Fyr, som jeg fik fat
I den imponerende Banegaardshal voelter Toget sit
i
og
kloede. Du kan tro, han fik, hvad han kunde taale.
brogede Indhold ud paa Perronen. Det forste vi lcegger
Moerke til, er en krigsinvalid i den tyske Banemands- Jeg sparkede og slog ham baade gul og blaa, og til sidst
uniform. Invaliden, der har mistet den ene Arm i rev jeg kraven af ham. Her er den!
Svendsen: kom med kraven! Det er min!
°g v.
Verdenskrigen, har to Bestillinger. Ved at ringe med
Annoncer.
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„Krigs-Znvaliden" redigeres af Loerer Clausen, kegnces; udkommer een Gang maanedlig, og koster
for Zkke Medlemmer SO öre Eftertryk af .Krigs-Znvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
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Lre pr. Eksemplar.

Annoncer pr. 4 Spaltet Petit Linie 25 Ore for Medlemmer;
Trykt i Z. E. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg, Telefon Z4H.
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for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
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Veskceftigelse af krigsinvalider.

?. Aargang

Forhaabentlig findes der endnu en eller anden Institutiou der engang beskceftiger sig med disse Sporgsmaal.
Thi Stat og Regering, ser det ud til. har hverken
Lyst eller Interesse at lade sig bringe ud af den gamle
Mekanisme ved at optage saadanne Sporgsmaal til Behandling. De Herrer sidder jo paa sikre Pladser.
John Skeen.

Det er jo ikke forste Gang, at dette Problem bliver
omtalt, isoer indenfor Invalidekredse. Desvcerre har den
danske Regering og andre store Foretagender her i Landet
hidtil saa godt som intet gjort for at skaffe Invaliderne
passende Veskceftigelse. ILobet af de sidste 5 Aar har der
i „Statstidende" vcecet mindst 100 Stillinger opslaaet
ledige, Stillinger, hvor Invalider kunde have gjort Fyldest
Tale ved Foreningens Stcevne
som enhver anden Opsynsmand, Forvalter, Bud o. l.
den
2. August 1925 paa Dybbol Vanke
kan en Invalid i de fleste Tilscelde vcere ligesaagodt som
af Hovedkassereren H. Mortensen, Haderslev.
en fuldstændig rask Mand. Det samme gcelder for de
store Handelsselskaber, Fabrikker, Banker o. s. v. der i Lobet
Naar vi i Dag for forste Gang er samlede til Stcevne,
af de sidste Aar har antaget mange Folk til Stillinger,
vil jeg gerne have Lov til at benytte denne Lejlighed til
der havde passet til Invalider.
Der bliver ofte sagt: Ja, men Invaliderne har jo at kaste et Strejflys over vor Organisations Tilblivelse og
dog alle noget at bestille. Rigtigt, men hvad skal de Virksomhed.
Det var kun kort Tid efter, at Verdenskrigen havde
gsre, naar de ikke kan finde noget for dem passende Ar
bejde. Saa maa de tage fat for at tjene til Livets Op- begyndt at hcerge Landene, og Antallet af krigsofrene
hold og som oftest bliver det et Arbejde, de ikke er voksen, var foroget i rasende Tempo, hvor man begyndte at
og derfor, kun paa den Maade bliver Invaliden mangen spore, at Begejstringen og Folelsen for krigsinvaliderne
var ved at sygne hen. Man var da klar over, at det
Gang til „Lsntrykker" desvcerre.
I vor Landsdel er der mangen Chef, der beholder fra krigsinvalidernes Side var en tvingende NodvendigInvaliden, om denne ogsaa ikke er i Stand til at tjene hed at skabe et Bolvcerk imod den Behandling, der allerede
den Lon, han faar, fuldtud, fordi der i vor Landsdel er paa davcerende Tidspunkt blev krigsinvaliderne og Faldnes
Efterladte til Del fra Myndighedernes Side. ForanForstaaelse for Invaliden og hans Sag.
Det behover jo ikke at blive haandhcevet, som i lediget heraf begyndte saa disse af Krigen haardest ramte
Tyskland og Frankrig, hvor Staten befaler, at paa saa at slutte sig sammen, og der dannedes krigsinvalideforog saa mange Arbejdere skal der beskæftiges en Invalid. eninger i de forskellige storre Byer.
Af disse Foreninger var der scerligt een, der fcengsMen naar den statlige Arbejdsanvisning kun en Gang
havde gjort de store Foretagender opmcerksom paa, al lede de krigsbefkadigedes Interesser og som ret hurtigt
der blandt Invaliderne var mange, der godt kunde egne voksede op, nemlig ..Reichsbund der krigsbeschädigten
sig til mange pladser, vilde en Del have fundet en pas- und ehemaligen Kriegsteilnehmer". Denne Forening, der
sende Stilling. Der vil sikkert endnu baade hos statlige havde Scede i Berlin, udvidede ogsaa ret snart sit Virkefelt
og private Institutioner sindes en anselig Rcekke pladser, her til vor Landsdel, saa der i 1918 kunde oprettes
der vil vcere egnet til Bescettelse af en Invalid.
4 Lokalafdelinger as denne her, nemlig i Haderslev.
„Krigsinvaliden som Togplan" har man i Frankrig Aabenraa, Tonder og Sonderborg. Disse 4 LokalafdeEngland. Belgien, Tyskland og andre Lande, der harkrigs- linger havde i 1919 et samlet Medlemsantal paa ca. 400.
invalider. Men ikke blot paa Perronnerne, men ogsaa I 1920 da Suveræniteten overgik til Danmark, maatte
i de officielle Oplysningsbureauer paa Banegaardene dermed samtidigt Forbindelsen mellem de ssnderjydske Affindes de. I Tyskland, Frankrig og Osterrig har ncesten delinger og „Reichsbund" afbrydes, hvorved man stod
alle de Invalider, der onskede det, saaet en lettere, til overfor den Kendsgerning, enten at lade vor dengang
deres Evne svarende Stilling indenfor Stats- og komune- lille Organisation falde, eller at starte en ny Forening
omfattende alle ssnderjydske krigsinvalider og Faldnes
tjenesten.
Ganske bortset fra den Tilfredsstillelse, et saadant Efterladte. At det sidste maatte vcere vort Maal, var
Arbejde giver Invaliden selv, betyder den okonomiske Side man ret hurtig klar over. Der blev ret snart sammenkaldt Reprcesentanter fra de paa davcerende Tidspunk
af Sagen endnu mere.
Et lille Tillob i den Retning, men som desvcerre ser bestaaende Lokalafdelinger af ..Reichsbund" til et Foelles
ud til at vcere endt i et dodt Spor. gjorde for nogen Tid mode, ved hvilket der besluttedes at centralisere vor For
siden Lcegerne paa en af deres store Sammenkomster idet ening under Navn „Foreningen for ssnderjydske krigs
de fordrede passende Beskæftigelse for Invalider, for al beskadigede og Faldnes Efterladte" med Hovedscede i
disse igen kan blive fuldtud nyttige Medlemmer as Sam- Haderslev. Vor Organisation spredte sig hurtigt over
de ssnderjydske Landsdele, saaledes at denne allerede i
sundet.
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1920 talte 20 Lokalafdelinger. Takket voere vor Organi
sation blev det muligt at faa en Repræsentant indvalgt
i det Udvalg, der af Statsministeriet blev nedsat til at
afgive Betænkningen angaaende den midlertidige Lov
om Understottelse til militcere Invalider og saadannes
efterladte i de sonderjydske Landsdele. At Rentereguleringen fra Mark til kroner blev foretaget efter pari
Kurs maa ogsaa tilskrives som en af de forste Fordele
som vor Forening har bevirket, da der sikkert ellers var
blevet fastsat en lavere Omregningskurs.
Vor Forenings Virksomhed i Tiden efter Genforeningen
har ogsaa vceret af ret omfattende karakter, og jeg skal
her scerligt fremhceve det store Arbejde, som denne har
udsort under Rigsdagsforhandlingerne angaaende den nuvoerende Lov af 29. Marts 1924 om Forsorgelse af
militcere Invalider og saadannes efterladte i de sonderjydske Landsdele.
Men endnu har vor Forening store Opgaver at lose.
Den sidftnoevnte Lov er langtfra tilfredsstillende og scerligt
ikke for Invalidernes Vedkommende, idet den giver de
administrerende Myndigheder alt for rigeligt Spillerum,
faa Loven derved ret ofte ikke kommer til at virke, som
det har vceret Lovgiverens Mening. Vi kan saaledes
ikke vedvarende voere tilfredse med, at vore Hnslcegers
Erklceringer, der i de allerfleste Tilfcelder, er byggede
paa aarelange Behandlinger hos samme, tilsidesattes.
At dette sker, har vi Eksempler paa i rigeligt Antal.
Vi maa yderligere forlange, at vor Repræsentation i Invalideraadet, hvor den endelige Afgorelfe af vore Invalideanliggender trceffes, foroges. Her er det vor Forenings
Opgave at trcede i Skranken for vore velerhvervede
Rettigheder.
Den store Tilgang os Medlemmer, som vor Forening
i de senere Aaringer har hast, er ogsaa et Bevis paa
at den har vundet Krigsinvalidernes og Efterladtes Tillid. IDag tceller Foreningen saaledes ialt 32 Afdelinger
med et samlet Medlemsantal paa 2200, hvilket svarer til
det Medlemsantal. som „Reichsbund" havde i hele Slesvig
og Holsten i 1920.
Men endnu er der en Del krigsinvalider og Efter
ladte, der ikke har fundet det for nodvendigt at tiltroede vor Organisation, og jeg vil derfor gerne her paa
dette Sted have Lov til at rette en Appel til alle tilstedevoerende om at rcekke Foreningen en hjcelpende Haand,
ved at virke hen til, at faa de udenforstaaende Invalider
og Efterladte ind i vor Forening. Hvis enhver af os
i saa Henseende gor et lille Indsats, da er jeg overbevist
om at den Dag ikke er fjern, hvor vi kan sige, at alle
sonderjydske Krigsinvalider og de faldnes Efterladte er
reprcefenterede i vor Forening.
I Haab om at dette vort Onske snart maa blive
opfyldt, vil jeg gerne bede Forsamlingen om at udbringe
et Leve for vor Forening.
Et trefoldigt Hurra gennembrufede Dybbols Skanser.
Kammerat Lassens Tale ved Invalidestcevnet
den 2. August 1S25.
Ester til Indledning at omtale hvad Stcevnets Dag
og Sted mindede os Krigsinvalider om: Indkaldelsen, de
mange krigsaars Lidelser. Savn og Skuffelser, henviste
Taleren. Lasfen-Osbek til. at det var Haabet. der i alle
Roedfelsaar havde baaret os gennem Trcengslerne.
Forst Haabet om, at dette hele krigspostyr kun var
en Sikkerhedsforanstaltning, det kunde jo ikke vcere tcenkeligt, at det i vor oplyste Tidsalder kunde blive Alvor.

Saa da krigen kom. haabede man, at det med al Teknikkens Vaaben og Voldsomhed kun vilde vare saa kort.
Dette gjorde det lettere at rejse bort. Vi haabede og
troede paa en snarlig Ende. Og da vi saa blev saaret
og laa paa Lasaretterne. haabede vi paa god Helbredelse, og
da Helbredelsen skred frem, haabede de haardest trufne
paa ak kunne opnaa deres Lemmers Forlighed eller god
Brug af de i Udsigt stillede Protheser. og de lettere saarede
haabede paa. at de maatte blive forskaanede for at komme
ud mere.
Det var Haabet, der bar os oppe og hjalp os over
de haardeste Provelfer i denne Smcertens og Pinslers Tid.
Og hjemme bar Haabet. Haabet om, at det hele
vilde vcere forbi inden Sorgen ramte deres Kreds, at de
kcere maatte vende velbeholden tilbage, at man snart
igen kunde spise sig mcet, over de vanskelige Timer. For
tvivlelsen. der tit meldte sig. blev af Haabet holdt ude.
Og vi Invalider fandt Forftaaelse i vore kaar, men
jo mere krigens Tid kommer paa Afstand og man vcenner
sig til at se os i den Forfatning, vi nn en Gang er i,
des mere svinder Forstaaelsen.
Mange forftaar ikke, at Sundhed og Forlighed ikke
kan erstattes med Penge; de sorstaar ikke. at en Mand
og Fader ikke kan erstattes med en Understottelse. Saadanne Mennesker skal ikke tages for hojtideligt, men faare
kan det alligevel, naar man foler den gule Misundelse
gennem deres Tale. Det vilde vcere rart, om vor Presse
vilde bibringe saadanne lidt Forstaalse om, hvad det vil
sige i en ung Alder at miste Sundhed og Forlighed og
dermed Muligheden for at erncere sig og sine gennem
Arbejde; eller hvorledes den Invalid, der er anvist paa
at boere Bandage vil vcere til Mode, naar han en smuk
Sommerdag, mens andre Mennesker til Fods og pr. Cykle
lette og fornojelige foretager Udflugter, mojsommelig med
Blcerer under Bandagen maa arbejde sig frem, eller med
hvilke Folelser Enken lcegger sine Born til Sengs og ene
bliver siddende for at sy om dem, hvor hun i alt har
Ansvaret, maa vcere baade i Fars og Mors Sted.
Der skal derfor ogsaa herfra rettes en indtrcengende
Bon til den samlede danske Presse om at gore et Arbejde for
at bibringe disse Tankelose mere Forstaaelse for, hvilken Skat
de har i deres sunde Lemmer, og hvilken Velsignelse det
er at kunne bevcege sig frit og uden Smerte og Vanskelighed.
Rej, den Rente loeger ikke. Det bedste, der kan bydes
en Invalid er en passende Beskceftigelse. Det er derfor
med en vis Gloede og Tilfredshed, jeg ser, at Lcegeforeningen har taget dette Sporgsmaal op til Overvejelse.
Men dette Sporgsmaal er ikke saa ligetil. Det er ikke
Oplceringens Formaal at vise, hvad en Invalid med den
eller hin Skade eller saa og saa mange Procent Erhvervsnedsættelse kan prestere. Dermed er hverken Invaliden
eller Samfundet tjent. Sporgsmaalet maa vcere: ..Hvad
vil Invaliden kunde holde til i Lcengden!"
Det er Villien og Energien, der er den drivende
Faktor ved alle Mennesker, og vel i scerlig Grad er det
gceldende for Invaliden. Ved Lediggang floves Energien,
men den gaar ogsaa i Stykker ved fortsat Overanstrengelse.
Derfor maa den Beskceftigelse, som en Invalid skal opoves
i, vcere af en faadan Beskaffenhed, at den virker som en
fortsat Trcening uden at blive overanstrcengende. Og saa
maa en Invalid ikke kastes ud paa Arbejdsmarkedet eller
efter endt Uddannelse overlades til sig selv. Derved vil
altfor mange skcere under eller foroge deres Invaliditets
grad og alt for tidlig ligge brak.
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Invalideskolen i Sonderborg har ikke lost sin Opgave
fuldt ud. En Institution, der oprettes med Afbroek for Oje
kan ikke lose denne Opgave. Den, der skal lose en saadan
Opgave, maa lcere af Erfaringer. Enhver Ting kroever
i Begyndelsen sine Ofre. Der var ogfaa andre Omstoendigheder, der var medvirkende lil at mange er falden fra
og ikke driver det der lcerte Haandvoerk videre; dette kan
ikke lcegges Skolen eller dens Ledelse til Last.
Vi har lige for dette Stcevne haft en Skuffelse, idet
w vort Andragende til Justitsministeren om en Blomskerdag
iz er bleven afflaaet. Jeg kan ikke forstaa hverken Afslaget
eller dets Motivering.
Vi har tabt meget derved, at vi blev berovet Velfcerdskontorerne. Loven, vi staar under, gor ingen anden
A Hjoelp overflodig. Der kan gives mange Beviser derfor.
^ Vi maa have Penge, hvormed vi kan bode paa Lovens
Haardheder og fylde de Huller, den endnu har. Er der
>n nogen Organisation, der kan give en fnldgyldig Grund
for Afholdelsen af en Blomsterdag, saa er det vor. Det
skal ogsaa lyde herfra i Dag; vi foler Afslaget som en
Haardhed. som en Tilsidesættelse. Og det vil lyde ved
v alle vore Moder og i vort Medlemblad, indtil vi faar
iz en Bevilling eller hvad bedre er, en Lov, der gor den
lo overflodig.
Foriovrigt har Lovgivningsmagten vist megen Vel10 villie og god Forstaaelse for vor Sag. Loven af 29.
sT Marts 1924 viser mange Forbedringer; vel er vi ikke
i i alle Stykker tilfreds med den, men jeg tror, at vi trygt
kan gaa til Lovgiverne med vore Abndringsforslag.
Det, der er galt med Loven — og saa godt kunde
>6 det have vceret af det gode — er Enkeltmands IndIs flydelse paa dens Haandhcevelse. Og her er min Opzs fattelfe, at en Mand, der ikke har eller ikke viser social
A Forstaaelse, ikke horer hen paa en saadan Plads. Han
m maa bort! Organisationen har en Forpligtelse overfor
/j sine Medlemmer til at skaffe Afhjoelp. Vi maa ikke nojes
11 med at tale om det. der maa handles. Kampen for
T Tilvoerelsen kender ingen Personanseelse.
Jeg har Hort udtale, at Danmark jo egentlig ikke
havde nogen Forpligtelse over for os, der har hentet
o vor Skade i en anden Stats Tjeneste. Jo, Danmark har
sz en juridisk, traktatmæssigt fastlagt Forpligtelse, men den
^ har ogsaa en moralsk Forpligtelse. Hvert Folk, hver
^ Nation, der hylder den militære Magts Afgorelfe af
n mellem-folkelige Stridigheder, har Medansvar for vor
L Skoebne og en ren moralsk pligt til at bode paa de Saar,
k krigen slaar.
Lad os, der gennem krigen er bleven berovet noget
v af det bedste, Livet har givet os, derfor ved Siden af vor
L Sammenslntnings naturlige Opgave gore en virkelig Indzs sats for Fredens Bevarelse. Lad os gore alt, hvad der
si staar i vor Magt, for at vore Born og Borneborn ikke
kommer kil at dele lignende Skoebne som vi. Lad os
6 belcere vore Medmennesker om, at krig ikke alene er en
A Forbrydelse, men et Selvmord paa Menneskeheden, udzs fort af den selv.
Vi, der har set, hvilke uhyre Voerdier der i den sidste
H krig gik til Grunde og oplevet, hvilken Elendighed der
lZ er opstaaet efter den, hvis vi skal modes i et fcelles
Z Onske, saa skal det vcere dette: ..Aldrig mere krig!"
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Petersens Tale til Afslutning.
For vi skilles vil vi alle nok engang udtale vor
bedste Tak til Udvalget, som har forberedt og ordnet dette
store og vellykkede Stoevne. Vi ved allesammen, at det

har voeret et stort og ansvarsfuldt Arbejde, og at alt
har klappet, som det skulde, til stor Tilfredshed for enhver.
Formaalet med Afholdelsen af dette Stoevne er, at
vi derved lcerer hinanden at kende, og at vi i hojere
Grad udvikler Kammeradskabsfolelsen. Ude i Linien var
alle anvist paa hinanden og vi hjalp os gensidig efter
bedste Evne. Vi har fra denne alvorlige Tid gode og
dybe Minder om kammeradskabet. Denne Folelse maa
endnu i ikke mindre Grad besjoele os alle, for ogsaa endnu
troenger vi til hinandens Hjcelp og Slotte. Det trcenges
maaske mere nu en for, at de. der under de grufulde
Krigsaar har lidt mest maa hjcelpes. kun ved en fast
og sioerk Sammenslutning vil dette voere os muligt, kun
naar vi lofter i Flok, kan vi naa Maalet. vi har sat os.
Derfor er det hver kammerats og kammeratindes
Pligt at vcere Medlem af vor Organisation til Gavn
for os selv og til Gavn for alle, som har lidt og endnu
lider under Krigens Folger.
Raar dette Mode kan fremme dette kammerad- og
Venskabsforhold, har det ikke voeret afholdt sorgceves, og
naar vi ad Aare igen kan afholde et lignende Stoevne,
maa vi haabe, at det gode Forhold stadig maa vcere tilsiede, og at det stadig maa udvikle sig til Invalidernes
og Efterladtes Bedste.

Sonderborg Afdeling.
Amtsorganisationens Basar.
Med forventet Tilladelse agter Amtsorganisationen
atter i Aar, i Lighed med de sorudgaaende Aar at afholde en Basar paa Centralhotellet i Dagene den 31. Oktbr.
og I.November. Da Udvalget kun har vceret sauuneu
en Gang kan vi ikke paa nnvcerende Tidspunkt meddele,
hvad denne Basar skal komme til at byde paa udover
Afholdelse af en Bortlodning over vcerdifulde Gevinster.
Tombola, Lykkejul o. s. v., men i alle Tilscelde kan vi godt
betro vore cerede Lcesere, at der vil blive sorget for noget
nyt. Hvad vi indenfor Udvalget kun kan gloede os over.
er noermest, at vi har vort Medlemsblad, hvorigennem vi
her ved en saadan Foranstaltning kan underrette vore
Medlemmer om, hvad vi vil foretage os. Disse Linier er
jo netop tcenkt som en Slags Meddelelse om, at Udvalget
har begyndt paa det store Arbejde en saadan Foranstaltning medforer.
Ligesaa skulde de vcere en Anmodning til alle Afdelinger om at stotte os i vort Foretagende, her er nemlig
tcenkt paa Salget as Lodsedlerne til den store Bortlodning, der
jo gerne med Afdelingernes Stotte skulde gaa ligesaagodt
som de sorudgaaende Aar og maaske endog bedre. Vi
har derfor ogsaa tcenkt os indenfor Udvalget, at Salget
skulde foregaa saaledes, at de respektive Afdelinger snarest
mulig skal meddele os, hvor mange Lodsedler omtrent den
tcenker ak kunne scelge indenfor fin Afdeling og derefter
deponere et tilsvarende Belob, da dette vil lette Udvalget
for et betydelig stort Arbejde. Det vil dog sige, at det
staar Afdelingen frit, og der er kun toenkt paa de Afdelinger, der er saa velhavende at de kan og har
Raad til at deponere et saadant Belob. Iovrigt vil
Fremgangsmaaden desangaaende blive noermere bekendtgjorj.
Vore Basarer de forrige Aar har vceret Bevis paa,
at Beboerne i By og Land har haft stor Interesse for
vor Sag, og vi tvivler heller ikke paa, at denne Basar
maa blive Genstand for et skort Besog, og netop derfor
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Fordelingen af disse. Bureauet sorger endvidere for
en Udveksling af Delegerede til de enkelte Lands
organisationers Forsamlinger, hvis en saadan onskes.
Det er Bureauets Pligt at organisere Forarbejdet
til de periodiske konferencer og at indkalde til en
saadan, hvis der er hengaaet mere end et Aar efter
den sidst afholdte.
Udvalget anbefaler konferencen at beslutte, at
angivne Forslag tilsendes de enkelte Organisationer
til Drostelse og Tiltrædelse, hvorefter de igen tilbagesendes til det tekniske Sekretariat, og at Sekretariatet
derefter indkalder til en ny konference med folgende
Dagsorden:
1. Endelig Organisation af konferencen.
2. Renteforforgelfe.
3. Tvangsanscettelse af krigsbeskadigede.
4. Organisationernes okonomiske Arbejdsmaade.
I Udvalg 1 tog Forhandlingerne loengere Tid. der
var jo ogsaa Sporgsmaal af mere vidtrækkende Betydning
til Droftelse, men ester nogle Timers Forhandling lykkedes
det at opnaa fuldstændig Enighed saaledes, at ogsaa dette
Udvalgs Vetcenkning blev enstemmigt vedtaget af Konerencen. Dens Ordlyd er folgende:
Resolution til Fredssporgsmaalet.
De i den i Geneve den 18. og 19. September 1925
afholdte konference deltagende Delegerede, der repræ
senterer Organisationer af krigsbeskadigte og krigsefterladte med et samlet Medlemstal af 3 Millioner
er af den Mening, at de krigsbeskadigte, de, som
ofrede Sundhed og Arbejdskraft, er berettiget og forpligtet til at arbejde hen paa en Forsoning af
Rationerne og Opnaaelse af venskabelige Forhold
mellem dem.
De flaar fast, at Forsorgelsen af krigsofrene i
noesten intet Rige er samstemmende med disses be
rettigede Onsker.
De er af den faste Overbevisning, at det
kun er muligt at faa en retsoerdig og rimelig Forsorgelse bragt tilveje, naarNationerne bliver bevaret
for nye krigsrcedsler og kommer til at leve i betryggende og sunde okonomiske Forhold paa Baggrund af en varig Fred. I Bevisihed af denne
Erkendelse bekender de sig til denne hoje Menneskehedside om en varig Fred, som nu er saa saare lidt
befcestet, og er beredte til at understotte alt, der er
rettet hen paa at faa bilagt mellemfolkelige Stridig
heder paa fredelig Vis og tjene den varige Fred.

II.
I Folkenes Forbund, i den internationale Arbejderorganisation og i den staaende Domstol i Haag
ser de en af de forste Forsog paa at opretholde den
varige Fred mellem Folkene.
De haaber, at Folkenes Forbund vil udvikle sig
i demokratisk Aand og til at omfatte alle Folkeslag
saadan, at de ftaar fuldstændig ligeberettigede.
De er af den Overbevisning, at den varige Fred
kan lade sig gennemfore ved Voldgift, ved gennemfort
Afrustning og ved Udformning af gode okonomiske
Forhold for alle Mennesker.
De erklcerer, at de med Interesse vil folge alt
Arbejde, der udgaar fra Folkenes Forbund og det
Internationale Arbejdsbureau, og at de vil virke hen
til, at den offentlige Mening bliver bekendt med den
Betydning et godt mellemfolkeligt Samarbejde har.

Ved Siden af disse ko Beslutninger affattedes endnu
nogle flere til Fordel for krigsofrene i Ostrig. Tscheckoslovakiet og Jungoflavien, hvis Forhold er meget ugunstige.
I Tilslutning til konferencens Forhandlinger den
sidste Dag var der forudset forskellige Besog. hvori alle
Delegerede deltog, konferencen modtoges af Præsidenten
for Folkeforbuudsforsamlingen Dandurand. samt Prcesidenten for FolkeforbuudsraadetBoncour og Folkeforbundets
Generalsekretær Sir Eric Drummond. ved hvilken Lejlighed
Konferencens Beslutninger blev overrakt. Iden hjertelige
Hilsen til konferencedeltagerne udtalte Præsidenterne, at
de, der i krigen havde hengivet deres Blod, Forlighed
og Sundhed, i forste Rcekke havde Ret til at fordre varig
Fred og forlange en tilstrækkelig Forsorgelse.
Dermed var denne konference, den forste i sin Art,
afsluttet. Hos alle Delegerede har denne Forsamlings
Forlob efterladt det bedste Indtryk, isoer fordi Forhand
lingerne blev fort i den bedste kammeratlige Tone. De
enkelte Organisationer er ved dette forste Samvoer kom
men hinanden et betydeligt Stykke noermere, og Forstaaelsen paa alle Sider er bleven stoerkt udvidet.
Det maa haabes, at det ikke bliver ved Begyndelsen,
men at der ret snart maa opstaa en varig og fast Sammenslutning af ave Landes krigsofre. Og med dette
Onske har ogsaa de forskellige Delegerede taget Afsked
med hinanden.
Det er Meningen at afholde nceste Konference i
Februar Maaned noeste Aar.

Det rette Synspunkt.
Isidste Nummer af krigsinvaliden skriver Hr.). Steen
i en Artikel „Beskæftigelse af krigsinvalider": Thi Stat
og Regering, ser det ud til, har hverken Lyst eller Interesse til at lade sig bringe ud af den gamle Mekanisme
ved at optage saadanne Sporgsmaal til Behandling.
De Herrer sidder jo paa sikre Pladser.
Jeg kan ikke give Hr. Skeen Ret i, at man med
Rette kan fremkomme med en saadan Bebrejdelse imod
Stat og Regering. Vor nuvoereude Invalidelov er egentlig
ret god, og ved den har Stat og Regering vist, at de
har Interesse for Invaliderne.
En hel anden Ting er, ak de administrerende Myndigheder, soerlig Invalidencevnek, praktiserer Lovens sikkert
velmente Bestemmelser paa en Maade, der vcekker
Uro. ja man kan gerne sige Forbitrelse, i sonderjydske
Invalidekredse. Imod disse Myndigheder er det, Hr. Steen,
Skytset maa rettes. Bare de Herrer der sidder i Noevnet
og Raadet, soerligt forftnoevnke Sted, havde nogen Forstaaelse for vor Sag, vilde sikkert den storste Del af de
mange klager, der nu hores rund omkring i Sonderjylland, forstumme.
Selvfolgelig kan det siges, at der i vor nuværende
Lov findes en Del, som vi ved en eventuel Revision af
samme kunde onske oendret, men jeg er egentlig ikke i
Tvivl om. at det vil lykkes os at finde Forstaaelse hos
Regering og Rigsdag for vore Forslag.
Derimod har jeg noesken opgivet at haabe paa, at
de administrative Myndigheder vil kunne faa saa megen
Forstaaelse for Invaliders og Efterladtes Sag, at man
tor forvente en mere velvillig og retfoerdig Bedommelse
for Fremtiden.
Der maa atter og atter paa det kraftigste protesteres
af de enkelte Medlemmer, naar man mener, at den sted
fundne Afgorelse er uretfærdig, og det maa ske her i vor
Avis.
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kom dog frem med det, der Aland og Mand imellem droskes med stor Bitterhed vedrorende Noevnets eller
Raadets Standpunkter. Her i Avisen skal det siges, dertil har vi ogsaa saaet den, den skal voere det Sted, hvor
vore Meninger kommer frem.
Haderslev, i Oktober 1925.
A. Thomsen.

krigsinvalidens Stilling
og hvad han har i Vente.

Krigsinvaliden har efter Loven fra 29. Marts 1924
M ikke engang saa megen Rettighed end en gemen Tyv, da
nz en Tyv jo selv har Lov til at overvcere Forhandlingen
angaaende sig selv og sin Sag. han saar desuden en For
ds svarer, men krigsinvaliden faar blot en Meddelelse om.
at hans Rente er bleven saa og saa meget nedsat, fordi
hans Erhvervsevne efter Loegens Skon ifolge dennes
lU Undersogelse er blevet saa og saa meget siorre.
Om Lcegen giver forkerte Oplysninger, det gor
os jo intet. Vil krigsinvaliden saa söge sin Ret, saa gaar
^ han vist i de fleste Tilfoelde til Invalidekonsulenten. Det
m eneste denne kan gore, er blot. at han siger, man kan jo
z? reklamere til Invalideraadet i kobenhavn. Men det
m nytter ikke noget, for i de fleste Tilfcelde har det ikke
hjulpet, krigsinvaliden er paa denne Maade helt
sv afhcengig af Lcegens Skon, selv om dette Skon ikke
stemmer helt overens med Sygeakterne.
Jeg har nemlig selv erfaret dette. Jeg lider af
Muskelsvind i Laaret og kronisk Betændelse i knoeet, men
sz efter Lcegens Undersogelse var det blot Muskelsvind og
M lidt Bevægelsesindskrænkning i begge knoeer. Jeg bev! tvivler stoerkt, at det passer, da en dygtig Lcege har sagt
m mig, at kroniske Sygdomme er uhelbredelige, og da Smerzj terne i knoeet er betydelig voerre nu end for. Altsaa
m maa Loegen jo have afgivet et forkert Skon, men det
zg gor jo ikke noget. Invaliden kan jo ingen Vegne komme,
da Retsvejen jo ikke ftaar ham aaben.
Hvis dette bliver faadan ved at gaa, saa gives der
?o om ti Aar ikke mange Krigsinvalider i Sonderjylland,
da de Stakler med Svoerskade om den Tid for det meste
7Z er dode, og de andre har Acevnets Lcege gjort sunde
»o ved Undersogelse.
Lognmkloster, den 14. Oktober 1925.
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Andr. P. Larsen.

Haderslev Afdeling.
Offener Brief an das „Invalidenoevn"
in Sonderburg.
Bisher hatte ich geglaubt, Gesetze wären dazu geschaffen, um Rechte und Pflichten festzulegen. So hatte
ich auch angenommen, daß mir als kriegsinvaliden die
im ..Invalidelov" vorgesehenen Rechte auch zuständen.
Das scheint aber nicht so zu sein. Im Februar 1924
richtete ich durch den Invalidekonsulenten Petersen in
Hadersleben einen Antrag auf Rentenerhöhung an das
„Invalidenoevn". Auf diesen Antrag blieb ich jedoch
ohne Nachricht. Ich blieb auch ohne Nachricht auf meine
wiederholten Reklamationen durch den Invalidekonsulenten,
der diese richtig weitergegeben hat, Herrn Petersen trifft

also keine Schuld. Heute, nach 11/2 Jahren hat das ..In
validenoevn" noch nicht Zeit gefunden, oder hält es vielleicht nicht für nötig, mir eine Antwort zu erteilen.
Ich richte hiermit die bestimmte Frage an das ..Invalidenoevn", ob 1. die Bestimmungen des Gesehen nur
auf dem Papier stehen und nicht in die Praxis umgesetzt
werden sollen und ob 2. das „Invalidenoevn" nun end
lich bereit ist meinen Antrag zu erledigen. Soweit mir
bekannt ist, steht mein Fall nicht allein, da es auch an
deren Invaliden ähnlich ergangen ist wie mir und die
ebenfalls gespannt auf eine Antwort warten.
Meine Ausführungen gebe ich in deutscher Sprache
wieder, da ich die dänische Sprache schriftlich nicht genügend beherrsche.
Otto Weitling, Haderslev, Vestergade 6.

Aabenraa Afdeling.
Aabenraa Afdeling
afholder Medlemsmode Tirsdag den 10. November 1925,
Aften kl. 8 hos Chr. Bimsen, Amtsbanegaarden.
> Begrundet paa den vigtige Dagsorden bedes om
talrig Deltagelse.
Drostelse angaaende Julefesten.
Bestyrelsen.

I

Ssnderborg Afdeling.

Beretning fra Delegeretmodet.
Amtsorganisationen afholdt Sondagen, den 18. Oktbr.
Eftermiddag kl. 1 Delegeretmode paa Goeskgivergaarden
„Danmark".
Foruden Bestyrelsen var der modt 20 Delegerede.
Formanden, Hans Petersen aabnede Modet og bod
de modte velkommen. Den forelagde Dagsorden blev
enstemmigt godkendt og man gik straks over til Behandling
af samme.
Der behandledes:
Til Punkt 1, angaaende Amtsbasaren, gav Formanden en Beretning om hvorvidt det nedsatte Udvalg
var fremskreden med selve Arrangementet, idet han meddelte,
at dette til Dato var gaaet helt godt. ogsaa med Hensyn
til Indsamlingen kunde han meddele, at der as Sonderborg's
Forretningsfolk havde tegnet sig mange der vilde yde
Basaren Stotte i Form af en Gave. Formanden gav
ogsaa Ord for at han ikke tvivlede paa at denne Basar
vilde blive Genstand for et godt Besog. Han bad alle
Delegerede om at agitere for god Tilslutning indenfor vor
Forening. Der blev vedtaget, at der til noeste Gang der
afholdtes en Basar, skulde gives Invalider der, var Haandvoerkere, Adgang til at udstille soerdige Arbejder.
Til Punkt 2, angaaende Valg af en Invalidekonfnlent
foreloeste Formanden Resultaterne af den foretagne Ur
afstemning fra de enkelte Afdelinger, der skulde afholdes
ifolge Beslutning fra Delegeretmodet den 10. Maj. Det
viste sig. at alle Afdelinger havde deltaget med Undtagelse
af 4. As de tre kandidater, der var opstillede, faldt de
fleste Stemmer paa H.Elansen, Sonderborg. Urafstemningen
godkendtes ved Akklamation af Forsamlingen.
Under Punkt Eventuelt drosledes ved loengere Diskussioner forskellige Forretningsanliggender og forst ved
41/2 Tiden sluttedes Modet.
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Vor Basar.

Det muntre Hjorne.

Vasaren staar jo nu for Dören og der er
travlt blandt de forskellige Udvalgsmedlemmer for
at faa Basaren saa vellykket som muligt. - Basaren
skulde jo gerne igen i Aar, baade hvad de besogende og selve Foreningen angaar, vcere til
alles Tilfredshed.
Basaren vil ogsaa i Aar komme til at byde
paa noget Nyt. Der vil nemlig i den lille Sal
blive opfort en stor Sensationsfilm om Dressering
af Blindeforerhnnde i Tyskland.
Da vi jo ogsaa hernede har Krigsinvalider
der er bleven blinde og er anvist, hvis de vil
fcerdes iblandt os, til saadanne Hunde, tcenker
vi os ogsaa, at mange vil have Interesse af at
se, hvorledes saadanne Hunde oplceres til et
saadant ansvarsfuldt Hverv at fore en Blind.
Der er ligeledes sorget for god Rlusikunderholdning, og med Hensyn til den store Bortlodning haaber vi, at Salget vil gaa godt. Hver
vil forsoge sin Lykke paa de 25 vcerdifulde Gevinfter, der kan vindes.
Bi beder derfor scerligt alle vore Medlemmer
om at stotte os i Foretagendet ved at rejse til
Sonderborg og aflcegge Basaren et Besog.
Vasar-Udvalget.

Ogsaa en Salme.
Gamle Per Rytter var dod om Natten, og om Nlorgenen kom hans kone. Sidse Per Rytters ind hos Nabokonen, som var noget hellig og sagde:
„Ja nu er vor Aar da dod."
„Herregud, er han det„, sagde Nabokonen, „saa bad
i vel en Bon over ham?"
„Nej, vi kunde ingen Bonner", svarede Sidse.
„Saa sang i vel en Salme?"
„Nej vi kunde ingen Salmer, og vi havde heller
ingen Salmebog. Men synge gjorde vi da."
„Hvad sang i da?" spurgte Nabokonen.
„Vi sang denne her", sagde Sidse:
»Ara Jylland vi marcherede
Til Rensborg kom vi hen,
Der blev vi indkvarterede
Og fik det bare Vand."
„Og saa sover Per vel lige godt, fordi det ikke var
en rigtig Salme!"
v . °g v,
-i-

Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver ZUaaned.
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til Trykkeriet.

Annoncer.

Malasdelingen Haderslev

XriZs-Invalidernes

-Lasar

afholder sit bekendte, store

pss Oenlti'slkoiellst i Tonrienkong

Lottospil

den ?1. Ol^toker 0A 1. ^ovemker 1925, 151. 4 Ltterm.

om vcerdifulde Gevinster
Lordag den 31. Oktober,
Aften kl. 8
i „Det nye Theater"
(Nis Juhl), Jomfrustien 10.
Salen er opvarmt.

Ssndag den 1. November
afholdes stor

Skiveskydning
om vcerdifulde Prcemier
i Amtsbanegaarden
(Jomfrustien)
Begyndelse Kl. 10 Form.
Om talrig Deltagelse bedes.
Udvalgene.

.

Intet er umuligt.
Da der engang kom en ny Prcest til en Landsby,
horte han til sin store Skrcek, at det der i Byen var Skik,
at man dandsede hvor der laa Lig.
En Dag kaldte han en Bonde, hos hvem dette netop
havde fundet Sted, hen til sig og sagde:
..Jeg horer at man her i Hyen danser hvor der
ligger Lig. Hvor er det muligt?"
„Nej", svarede Bonden, „i Begyndelsen var det heller
ikke muligt; men saa fandt vi paa at stille kisten paa
Hojkant — og saa blev der god Plads."
v. °g v.

Ilnäer Lasaren atIioläes: Den store öortlodnillA
17. 20 m kserrecl
9. Lt pzent ^lessinß1.
komplet Tovevserelse^Ilclsteclts^ 18. Ilt?ar l?r. lüerrestsvler
Imslzlement
10. Ilt X^Kestel til 12. ?ers. 19. Iln sslv Opk^lclske
2. lin ^eZulator
sslv spiseskeer
Z. Ln elektrisk Ttaalampe 11. Ln ^lessinA krußtskazl 20.
21. Lt Larometer
12. Ilt (ZulvtXppe
4. Ilt K. 8kriveborc!
1Z. 8to5tiletOzmekc>stume 22. 12 l^AZncltsrklX^er
5. Lt K. Kurvemoklement
2Z. Iln sslv kruZtskaal
6. 8tok til en l4erreklsecln. 14. Ilt 8^l?c>rcl
24. Ln Xakkelovnskorszetter
15. Lt ovalt Lillecle
7. Iln Qrammokon
25. 1/2 Dusin sslv l'eskeer
16. lin LoräciuA
8. 1c> line VsttXpper
Ltoi' 8ensstions§ilm om Dressering at Llinäetorerkunäe
Le^e vaZe tra XI. 4-5 Hlilitsermusik -- IlästillinZ at kunstixe Zemmer
unäer I^eäelse at ölusikäirixent Lrnst Hansen
^omdola, I^kkekjul, SalZsdoäer m. m., Salons^yäninZ

„Krigs-Hnvaliden" redigeres af Leerer Clausen, kegnoes; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemvlar.
Annoncer pr. 4 Spaltet Petit Linie 25 Lre for Illedlemmer,
sor Zkke-Atedlemmer S0 Ore- Eftertryk af .Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg, Telefon 24b.
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-is Sen 1. December M5
Mindedage.

For hvert Aar. der skrider, og vi staar jo snart ved
et nyt Aars Begyndelse og ved Afslutning af et gammelt,
kommer vi mere paa Afstand fra de Minder, sorgelige
og skonne, fra den Tid, der vel var den tungeste, vor
Slcegt har oplevet, Verdenskrigen og hvad den bragte os
hver enkelt. Men vi mindes!
Vi mindes Dagen, da vi maatte tage af Sted og
drage bort til det, vi ikke kendte; Savn og Lidelser,
Trcengsler og Dodsfare. Og vi mindes Dagene, der
fulgte efter, og ncesten hver enkelt kan vi huske.
Vi mindes hin Dag for faa mange Aar siden, da
der kom Forstærkning til kompagniet derude i Graven,
hvorledes den i Rattens Mulm og Morke kom frem,
fremmed med Forholdene og uvante med krigens Tummel, dens vanskelige og farlige Haandtering, og vi husker
grant, hvordan han saa ud, han der igennem Dagene
blev vor Ven og kammerat, hvorledes man hjalp ham
tilrette, hvorledes han siden hjalp med at sorflaa mangen
en lang Time, hvordan vi staaende Side om Side maatte
gennemleve mangen farefuld kampdag, indtil han til sidst
faldt, og hvorledes vi maaske fik Lov til at vcere med
ved at lcegge ham i fremmed Jord og fcette kors paa
hans Grav. smykket efter fattig Evne, og at vi maatte
opfylde hans sidste Onske at meddele hans Sloegt derhjemme om hans Dod.
Eller vi mindes den Dag, da kuglen sogte os, eller
da Springningen begravede os, og vi kom paa Lazarettet
og Lægekunsten gjorde sit bedste for at tappe sammen,
hvad krigen havde sondret, vi husker endnu, hvorledes
Haabet kom og svandt, alt efter som Helbredelsen gik
fremad, eller vort Saar forvoerrede sig.
Eller vi mindes de Fester, vi maatte fejre borte fra
vore kcere, Familiehojtider, Fodselsdage, Julefester o. a.
hvor Lomgselen da tog haardere Tag, og Onsket om Fred
og snarlig Hjemvenden kom stärkere frem.
Og vi husker de Ojeblikke, da posten uddeltes, og
vore Blikke cengstelig sogte Brevbunken, og vi var spcendt
paa, om der ikke var noget til os. Og blev vort Haab
opfyldt, hvor vi da skyndsomst trak os tilbage for at voece
ene med vore koeres Ord og Hilsen eller gloede os over
de loekre Sager, de havde sendt.
Eller vi tomker paa de Timer, da vi med Dodens
Alvor for Oje foldede vore Hcender og bad Gud i Himlen
naadig bevare os og vore i disse Trængselstider.
Og vi, der blev tilbage og hjemme, husker ogsaa de
alvorlige, sorgelige og glcedesfyldte Tider, naar Brevene
kom derude fra, eller naar vore kcere vendte hjem paa Orlov,
eller naar vi maatte tage Afsked med dem maaske for
aldrig mere at se dem her i Livet.

?. Aargang

Eller vi husker, da Sorgeusbudskabeue kom til vore
Sogne og endda til vore Hjem; hvor det da blev tungt
for os at leve. Vi mindes dem og Tiden endnu saa
tit, saa tit.
Mindets Bog lukkes tit op for os, og Blad efter
Blad i denne vendes saa ofte, og Tankerne glider bort.
Hvor tit horer vi det ikke, naar krigskammerater troeffer
hinanden: „Kan du huske den Dag? Og kan du huske
det Ojeblik?" Og i vor daglige Samtale, hvor tit hores
det ikke: Det var for krigen. Eller: Det tildrog sig efter
Krigen, krigen har sat Skel i vor Tidsregning.
Saadan har hver personlige Minder, men i mange
kan vi samles.
Som synligt Minde staar rundt om paa vore kirkegaarde og offentlige Pladser Mindestene og Mindetavler
over de i Verdenskrigen faldne og dode, sat af Slcegt.
Venner og Fotkefceller derhjemme.
Og saa er det vel anbragt her at mindes vore kcere
faldne, iscer da den forgangne Maaneds Allerhelgensdag,
en Mindedag for vore dode, minder os om dem. Og vi
vil ogsaa mindes dem af vore kammerater, der i de
forlobne Aar efter krigen ifolge deres Krigslidelser er
dode en alt for tidlig Dod, do i den Alder, der ellers
skulde vcere forbeholdt deres Manddomsgcerning. Men
fvcekket og mcerket af krigen blev deres Lod en anden.
Vi sporger vel hvorfor? Og vi har for spurgt saaledes
saa tit. Det faar vi vel her i Livet ingen Svar paa.
Men lad os fporge anderledes, lad os sporge hinanden:
„Gsr vi os vcerdige til at mindes dem med ZEre?"
De ligger nu i deres Grave herhjemme og derude
paa Slagmarken i det fremmede Land, Ven og Fjende,
og deres Grave bliver plejet og passet, der er ingen
Forskel.
Kan der ikke gennem dette hvisskes til os: „Plej Freden
og dens Sysler. Noer ingen Tanker om Hcevn og Gengceldelse, og tal ikke om den nceste krig. Lad os staa
sluttet sammen og siotte alt Arbejde for at bevare Freden
ubeskaaren. Lad os vcekke Interesse rundt om i vort
Land for alt Arbejde, der gores af Folkenes Forbund,
dets Underafdelinger og deres Sideskud, scerlig det Arbejde (omtalt i sidste Nr. af vort Blad) der gores fra vore
egne Rcekker: Sammenslutningen as alle krigens Ofre
hele Verden over. Lad denne blive en betydelig Magt
faktor, en Organisation med Styrke i kampen for Menneskehedens storste Maal: „Aldrig mere Krig"!
I denne kamp staar vi alle som kammerater. Og
denne kamp gaar over hele Verden, er en Verdenskrig
paa aandelig Omraade. I denne Kamp maa hvert Offer
forlanges af os. Den kcempes i vor Stilling, i vore
Organisationer, i Skolen, i kirken, i alt offentligt Liv.
Og. der maa ingen staa tilbage. Hver af os staar med
en Del af Ansvaret. Her maa ingen Fejghed vcere, men
hver maa slutte op om Fanen i denne kamp, Fanen.
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hvorpaa der lyser Budskab om Frihed og Pligt, Ret
færdighed og Ret, Fred og Folkesamfund.
Og i denne kamp lover vi for vore koere dsdes
Skyld at siaa fast, at holde tappert Stand og voere tro.
Saa har deres Dod ikke voeret forgoeves.
Og November har en anden Mindedag, den II.Novbr.
I de forske Novemberdage i 1918 brod Revolutionen ud
i Tyskland. Den 9. November frasagde kejser Wilhelm
sig Tysklands Trone, hvorefter Scheidemann proklamerede
den tyske Republik. Den noefte Dag, den 10. November
flygtede Ekskejser Wilhelm til Holland.
Medens disse Begivenheder fandt Sted havde de tyske
Repræsentanter med Statssekretær Erzberger i Spidsen i
Compiegne allerede paabegyndt Forhandlingerne med
Marskal Foch, der forelagde dem Vaabenstilstandsbetingelserne. Forhandlingerne fandt Sted i Marskal Fochs Salon
vogn i Compiegne. og den 11. om Morgenen kl. 5,30
underskrev Parterne her Vaabenstilstandsbetingelserne,
hvorefter Fjentlighederne ved Fronterne blev indstillet
kl. 12 Middag samme Dag. Dermed var Krigen faktisk endt.
Den 11. November, der bragte en Verden Fred, vil
siaa i Verdenshistorien med en egen Glans, og Aochs
Salonvogn, hvori Vaabenstilstanden blev afsluttet, kom
ikke mere til at fore rejsende ad de franske Jernveje.
Den blev kort ud til det franske krigsmuseum i Paris,
der ligger i samme kompleks som Invalidedomkirken. I
Museets Gaard staar Vognen nu som et moegtigt Minde om
den 11. November og Verdens blodigste Krig.

Beskceftigelse af krigsinvalider.
Skont jeg er af den Anskuelse, at dette Problem slet
ikke har nogen udstrakt Betydning for vor Landsdel, vil
jeg dog. fordi Hr. John Steen i sin Artikeli „krigsinvaliden"
soerlig henviser til de tilsyneladende glimrende Arbejdsforhold for krigsinvalider i Tyskland, Frankrig og Osterrig
skrive et Par Ord til dette Emne. Jeg skal ikke udtale mig
til Forholdene i Frankrig og Osterrig. fordi jeg ikke kender
noget til de faktiske Arbejdsforhold i disse to Lande, men
i Osterrig er det tilsyneladende dog ikke saa godt, for det
er ikke ret lcenge siden, at man i de store tyske Aviser
kunde lcese om Demonstrationer fra krigsinvalidernes Side;
de forlangte ikke andet end Arbejde. Jeg maa paastaa
at det ikke stemmer, at ncesten alle krigsinvalider i Tyskland
der onskede det, har faaet en til deres Evne svarende Stilling
i Stats- eller kommunetjenesie, fordi enhver, som nu er
bleven krigsinvalid og har Onske om at blive Tjenestemand jo ikke netop er egnet til at vcere Tjenestemand.
I Tyskland har jeg i flere Aar vceret Bestyrer for et
storre Arbejdsanvisningskontor, og har ogsaa i 4 Aar
voeret Medlem af den „koleg. Berufsberatung" og har
som krigsinvalid scerlig interesseret mig for at skaffe Arbejde og Stillinger til mine arbejdslose kammerater, og
man maa absolut ikke tro, at Arbejdsgiverne, derunder
ogsaa Stat og kommune, har taget mod krigsinvaliderne
med aabne Arme, nej tvcertimod, man har oste maattet
se. at man helst vilde undgaa at beskæftige Folk, der
maaske paa en eller anden Maade var nedsat i Erhvervsevnen.
Hr. Steen skriver endvidere: „I vor Landsdel er der
mangen Chef, der beholder Invaliden, om denne ogsaa
ikke er i Stand til at tjene den Lon, han faar, fuldtud, fordi
der i vor Landsdel er Forftaaetse for Invaliden og hans
Sag;" men jeg mener nu, at man finder lige saa megen
og maaske mereForsiaaelse for krigsinvalidernes Sag Nord

for den gamle Grcense. Jeg har i hvert Fald aldrig
Hort nogen deroppe fra, der misundte krigsinvaliderne
deres Renter, men vi maa ncesten til vor egen Skam tilsiaa, at man desvoerre oftere maa hore det hernede: „Det
er rigtignok en poen Rente!"
Jeg tror ikke, at det er nodvendigt, ak der af lovgivende Vej skaffes Arbejde til enkelte krigsinvalider. Man
havde ret store Vanskeligheder ved at faa det tilstrækkelige
Antal Elever samlet til krigsinvalideskolen; men naar
der alligevel er en eller anden krigsinvalid, som kunde onske
Arbejde ogsaa Nord for den gamle Groense, saa mener
jeg, at det maatte voere Hovedbestyrelsens Arbejde at faa
nogle Arbejdsgivere interesseret for Sagen. Jeg kan heller
ikke give Hr. Steen Ret i at sige. at hverken den danske Stat
eller noget andet Foretagende har gjort noget for at
skaffe Arbejde for Krigsinvalider, idet Postvæsenet og
Statsbanerne netop ved Genforeningen har optaget et
ikke ubetydeligt Antal af krigsinvalider i deres Tjeneste
og man trceffer dog heldigvis af og til en Arbejdsgiver,
der gerne tager en krigsinvalid i passende vellonnet
Arbejde. Lad os saa heller ikke glemme, at alle Sporgsmaal om krigsinvalidernes Forsorgelse, der er bleven
behandlet i Rigsdagen, altid er bleven holdt udenfor den
partipolitiske Strid; de har alle voeret enige om, at de
Mennesker, der var bleven saa Haardt ramt af Skcebnen
skulde forsorges saa godt, som Landet kunde magte. Men
en vis Bitterhed vil der altid blive i krigsinvalidernes
Roekker, ikke fordi der her eller der mangler noget
eller er noget ufuldkommet i Forsorgelsen eller lign.,
men fordi en saa haard Behandling af Skcebnen altid
affeder Utilfredshed og Bitterhed. Lad os saa endelig
ikke selv gore vor Sag til et politisk Nummer her i Grcenselandet. Jeg synes vi krigsinvalider maa holde Politik
udenfor Organisationen.
L. Schmidt.

Det rette Synspunkt.
Under denneOverskrift harkammerat Thomsen-Haderslev kritiseret nogle af mine Fremsættelser i Oktobernummeret,
kammerat Thomsen har delvis fuldstomdig Ret med denne
Kritik.
Det er ogsaa min Mening og det har jeg sagt i vort
Blad og i andre Bladartikler, at Loven er god nok. Efter
min Opfattelse vil den. naar de foreslaaede 2Endringer
er gennemforte. vcere en af de bedste Love af den Slags
i hele Evropa, men nu kommer det store Men, hvad
nytter Loven paa Papiret! Den bliver jo ikke gennemfort i dens Aand, ikke engang efter dens Bogstav,
saaledes, som Lovgiverne har fastlagt den.
Et Par enkelte Herrer „fikser og laver" med den,
at den snart ikke kan kendes mere. Og det er ogsaa
Lovgivningsmagtens Skyld, det er dennes Pligt at kontrolere Gennemforelsen af de engang vedtagne Bestemmel
ser. Det har Lovgivningsmagten ikke gjort, i det mindste
kun i meget ringe Udstrcekning. Og der har dog voeret
Anledning nok til saadan kontrol. Altsaa er Lovgivnings
magten, Stat og Regering, medskyldig i de Forhold, vi
har for Ojeblikket.
Lad os dog sige det rent ud:
Den Mand, der leder Forretningerne i Invalidenoevnet
laver af Loven noget helt andet, end den efter Lovgivernes
Mening skal voere.
Og at Lcegen ved Ncevnet hjcelper med til det, er
mange Gange udtalt og bevist.

„Krigs-Invaliden"

Selvsolgelig er Lcegernes Skon forskellige. Men naar
det i de allerfleste Tilscelde er saadan, at det strider mod
andres, ligesaa dygtige Fagmcends Skon, maa der vcere
et eller andet, der bevceger denne Fagmand til saadanne
Synspunkter.
Det kan jo vcere smukt nok, at der i Statsregnskabet
si siaar: Invalidencevnet har sparet 200 000 kr. Men er
6 det en Besparelse, nogen kan vcere stolt af?
Det er vi vel nok alle enige om og det gcelder for
Zl langt flere i vor Landsdel og kongeriget end kun krigsii invalider. Bliver de Mcend siddende der i Sonderborg
0 og ikke mere kontroleres end hidindtil, vil Loven vcere
z et Stykke Arbejde af Rigsdagen og dens Trykkeri, som
n man har Lov til at lcese i, men man maa bare ikke forli
vente noget deraf gennemfort.
Forhaabentlig giver Regeringen Instruksen sin TilIs slutning og bliver endelig engang opmcerksom paa det,
6
der spilles i Sonderborg. Og naar den saa vil gore
n noget, maa den foretage et Personskifte ved Ncevnets
k kontor. For vil Mistilliden til denne Institution
li ikke vige. Det er vi vistnok alle enige om.
Jeg personlig har ogsaa oplevet et par af Ncevnets
s
eller rettere sagt dens kontorledelses Fordrejninger, skont
6 disse ikke er noget i Forhold til, hvad andre er overgaaet
fra dette hoje kontor.
Jeg fik engang en Meddelelse: Deres krigstjeneste6 beskadigelse er ikke mere til Stede. Senere hen og tilfceldigvis fik jeg at vide. at den var nedsat til under 10"/<>.
3 Og der er dog nogen Forskel; den sidste Lceseart fandtes
1 i en Skrivelse til Ministeriet. Senere hen hcengte det hoje
^ kontor sig i nogle Formsejl, ignorede fuldstændig en anset
2 Lceges Attest m.m.
Man er naturligvis ikke venlig sindet overfor mig
6 der i Sonderborg, fordi Manden skriver rent ud i Aviserne,
o at der fra alle Sider klages over Lovens Haandhcevelse.
s
Jeg refererer kun. Saa prover man paa at faa mig
ij tildikteret en „klaps", paa en Sindssygeanstalt, Manden
z
er jo nervös. Paa den Maade vilde han jo vcere
u uskadeliggjort. Intet Middel er for simpelt.
Saadan noget maa ophore. Og det sker kun. naar
6
der kommer andre Herrer til at sidde paa de ledende
s Pladser derovre, og naar Invalidekonsulenterne bliver
i?
til det, de oprindelig er sat til: altid at vcere Tillidsn manden mellem Ncevnet og den enkelte Invalid eller
9 Efterladte. Saa vil uberettigede klager og Ousker blive
v afvist i allersorste Instands og berettigede sort frem og
)i igennem paa en Maade, der muliggor. at folge Sagens
V
Gang og give Tillid til Lovens Haandhcevelse.
Ton der, i November 1925.
John Steen.
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Legat for ssnderjydske krigsinvalider.
IJanuar Maaued 1926 uddeles konsul L.C.Ohlsens
Mindelegat, hvis Renter skal anvendes til Understottelse
af fra Verdenskrigen hidrorende ssnderjydske krigsinvalider
eller disses efterladte, for saa vidt Invaliderne eller de
faldne er eller var hjemmehorende i de tre alsiske Sogne:
Nordborg, Oksbol og Hagenbjerg.
Konsul L. C. Ohlsens Mindelegat, hvis Renter skal
anvendes til Understottelse af fra Verdenskrigen 1914—18
hidrorende ssnderjydske Krigsinvalider eller disses Enker
eller Enker efter i krigen faldne, for saa vidt Invaliderne
er eller var hjemmehsrende i de tre alsiske Sogne: Nordborg
Oksbol og Hagenbjerg, uddeles i Januar Maaned 1926.

For at komme i Betragtning ved Uddelingen af Le
gatet maa Anssgerne — krigsinvaliderne eller disses
Enker eller de faldnes Enker — vcere trcengende og
hcederlige Mennesker, som ikke er i Stand til paa anden
Maade at tjene tilstrækkeligt til Livets Ophold.
Anssgninger med fuldstændige og af 2 vederheftige
Mcend bekrcestede Oplysninger om Anssgernes personlige
og skonomiske Forhold indsendes senest den 7. Decbr. 1925
til Sparekassebogholder Anders Nielsen, Nordborg.
Ksbenhavn, den 14. November 1925.
Ernst Schmiegelow.
Povel Fonss.

Det rette Synspunkt?
Undertegnede har haft Lejlighed til at beskcestige sig
med en Lcegeerklcering, der er udstedt af en af vore egne.
nemlig af en Lcege, der for et halvt Aars Tid siden efter
Andragende og ved Lcegeerklcering er bleven anerkendt
som krigsinvalid.
Men selvfolgelig er dette ikke sket paa Grundlag af
saadan en Lcegeerklcering, som han selv har afgivet til
en Lidelsesfælle. I denne stod blandt andet: Han har
det som saa mange andre saarede og beskadigede hernede,
de tror, at de er arbejdsndygtig, men i Virkeligheden er
de det ikke.
Jeg vil hermed sige til denne kammerat Lcege:
Hellere ncegte at udstede nogen Lcegeerklcering end give
saadanne Bemcerkrnnger, for det gavner ikke vor Sag,
og lad vcere med ak stro kammerater Sand i Ojnene.
Men 10 kr. eller endog 15 kr. for en Lcegeerklcering.
det kalder man „Geschäft".
Os by, i November 1925.
Hans Hansen.

Ncevnets Behandling af krigsinvalider.
Uholdbare Tilstande.
Efter de hidtil i „krigsinvaliden" fremkomne Oplysninger stiger klagerne over Ncevnet i ret uhyggelig
Grad. Da det ogsaa er bleven min Lod at skulle under
kastes samme Behandling vil jeg i faa Ord skildre de
Herrer Lcegers Sagkuuskab.
Ifolge kendelse af 8. 9. 21 I.-Nr. 837 blev min In
validitetsgrad fasisat til 30"/<>. Min Tilstand har tvungen
mig til stadig at vcere under Ligebehandling. Min Lcege,
en af de dygtigste i Haderslev, raadede mig i Aaret 192Z
til at lade mig underkaste en Rsntgenbehandling, og efter
sammes Resultat fastslog han min Invaliditetsgrad til 50"/<>.
En derpaa lydende Lcegeattest med Anmodning om
Renteforhojelse blev tilstillet Ncevnet i Sonderborg.
En Lcegeunderssgelse af Herr Overlcege Overgaard
(uden Rsntgenbehandling) den 17.10. 2Z kl. Z>/2 Efterm.
i Jernbanehotellet i Haderslev fastsatte min Invaliditetsgrad ikke til 50"/<>, ikke heller til 30"/<>, men sige og skrive
til 20"/,).
En til Raadel indsendt Besvcering over denne Afgsrelse havde til Fslge, at min Invaliditetsgrad ifslge
Kendelse af 15. 1. 24 I.-Nr. 7/24 blev fastsat til 30"/<>.
Der blev ingen Lcegeunderssgelse foretaget.
Siden den Tid har jeg endnu en Gang ladet, mig
nndersoge af en anden dygtig Lcege her i Byen, og denne
kom til samme Resultat: en Invaliditetsgrad paa 50"/<>.
Hvad er der at gore mod disse Herrer i Sonderborg.
som vi er med til at lonne, intet, aldeles intet.
En i „Krigsinvaliden" optagen Artikel bemcerker
at vi bliver daarligere behandlet og er vcerre stillet end

„ kr igs-I<valid en "
en gemen Tyv. Dette kan jeg give min Tilslutning og
dertil tilfoje, at vi har det daarligere end Medlemmerne
af den nylig afflorede klub her i Byen. thi samme har
dog nogle Blades Sympati, idet disse undlader at noevne
Ravne
Pressens Sympati er paa en enkelt Undtagelse ncer
vist ikke bleven bemcerket af nogen krigsinvalid.
Saadan har Tilstanden vceret her til Lands i 5 Aar,
1920 25.
Peter Petersen, Haderslev, Torvet 13'.

En Sag om Kapitalisering as Renlen.
I Henhold til en Artikel i sidste Nummer af krigsInvaliden, underskrevet af Hr. A. P. Larsen, onsker jeg
at fremkomme med noget, der klart belyser de umulige
Forhold.
Mig er min Rente bleven frataget, fordi jeg provede
paa at saa den kapitaliseret, da jeg var i pengeforlegen
hed. Endskont jeg har skaffet flere Attester fra dygtige
Loeger har det ikke vceret muligt for mig at opnaa den igen.
Ncevnet i Sonderborg er vidende om, at min anerkendte Beskadigelse er uhelbredelig, da der i Noevnets
Skema staar, at der solger ingen Cfteruuderfogelse efter.
Og havde jeg ikke selv forlangt Efterundersøgelse, saa
var Sagen vel ikke kommen saadan, som den nu er.
Jeg giver Hr. A. P. Larsen Ret i. at om faa Aar
er der ingen krigsinvalider mere, da de svcert befkadigte
saa er dode og Resten erklcerede sunde af de Herrer Loeger
i Sonderborg, der er saa alvidende.
Alen jeg toenker som saa: Vi er alle bleven sted
moderlig behandlet, og det lader til, at det skal blive det
samme endnu. Jeg gad nok vide, hvad de Herrer Loeger
vilde sige, naar der blev ladet haant om deres Rettigheder,
og deres Lem blev skaaren dem ned. Alen jeg tomter, at
for dem goelder det om at skcere ned; selv sidder de jo. i
en god Stilling, og Invalidernes Kaar finder de Behag
i at regere efter eget Skon. I hvert Fald ved jeg, at
jeg er bleven uretfcerdigb ehandlet, og af Krigs-Invaliden
ser jeg at der er mange, som deler samme Skcebne.
Der er et Ordsprog, der siger: Fals slaar sin egen
Herre paa Hals. — Og en skon Dag gaar det nok paa
samme Maade med de Herrer. —
kobenhoved, pr. Skodsborg.
M. Ratgen.

Retfcerdig Behandling?
Som saa mange andre er jeg ogsaa med blandt dem,
der er bleven nretfcerdig behandlet af Invalidencevnet.
Min Mand har vceret i krigen fra den 14. April 1915
til den 14. November 1918. ISlutningen af Krigen blev
han indlagt paa Lazarettet (Seucheulazaret) i Straßburg
for Tarmkartar, men det har vceret Begyndelsen til krceft.
Han kom hjem. men han har ikke voeret helt rask, Sygdommen forvoerrede sig esterhaanden, til den endte med
Doden.
Han har voeret i Behandling hos to Lceger, forend
han maatte paa Statshospitalet. Den ene Loege, Dirksen,
Broager, hos hvem han var i Behandling sidst, har afgivet
sin Erklcering til Ncevnet, og den skal vcere god nok.
Den 22. Juli 1922 blev min Mand indlagt paa
Statshospitalets medicinske Afdeling, og der erkloerede
Hr. Overlcege Leschly, at hvis han ikke lod sig operere,
kunde det blive kroeft. Han blev saa opereret, og det
viste sig, at det var kroeft i Endetarmen, og af denne

Sygdom dode han saa den 22. Oktober 1923 under fvcrre
Lidelser.
Alanden er kommen hjem fra krigen med Tarmsygdommen, og som Folge af den er han do. Alen saa
siger Invalidencevnet, at krcest kommer ikke af Tarmkartar.
Der ligger Beviser nok hos Ncevnet. hvoraf fremgaar,
hvorledes min Ålands Helbredstilstand har vceret efter
hans Hjemkomst, og han ved jo dog bedst selv. hvor han
har faaet Sygdommen samlet op. Alen det er nu saadan
at Invalidencevnet helt vil gore os en x for en u,
og naar de staar og fortolker os noget, skal vi tro det.
men dog ikke det, vi selv har gennemgaaet og erfaret.
Nu er det fire Aar siden, vi begyndte at söge og
arbejde i den Sag. Vi har sogt to Sagsorers Assistance,
men vi kan ikke saa den for Domstolen.
Jeg siger det samme, som Hr. Andr. P. Larsen fra
Logumkloster har skrevet, man kan ikke forsvare sin Ret
selv, ogsaa ikke under Forhandlingen. Alan skulde noesten
tro, vi skrev 1600 i Stedet for 1925.
Alle deres Fortolkninger har jeg vift tilbage og har
nu siddet og sultet med fire Born. Det maa man kalde
retsoerdig Behandling.
Margrethe Asmussen, Brunsnces.

Sonderborg Afdeling.
Trcekningsliste over Gevinsterne ved krigsinvalider
nes Amtsbasar 1925.
1. Gevinst Ar. 236, Nicolai Iversen, kettingskov.
2.
,.
.. 1764, Fru Ingeborg Lyck, V.-Sottrup.
3.
„
.. 1618. Johann Moller, kegnces.
4.
,.
.. 1028, Fru Christine Moller, Sonderbvrg.
5.
..
.. 2901. Chr. Lassen.
6.
..
.. 1200. Mathias Carstensen. V.-Sottrup.
7.
..
.. 2846. Cathrine Normann, Hovup.
8.
..
,. 1667. Hans Hansen. Augustenborg.
9.
,.
.. 416. Christian Christiansen, Sonderborg.
10.
..
., 847. (er ikke afhentet)
11.
..
.. 2364, Peter Paulsen, Ullerup.
12.
„
.. 4033. R. Rasmussen, Helgolandsgade 5.
13.
..
.. 2896. C. Torper, Finsensgade.
14.
.,
,. 3022, Niels Knudsen, Stengade.
15.
.,
.. 2061, Peter Carlsen Blomstergade.
16.
..
.. 3518. Bagersv. P. Hansen. Sonderborg.
17.
..
.. 229. Bagermester Bill, Tandslet.
18.
..
.. 561, P. Gunnersen. Maskinbygger.
19.
..
.. 3708. Ark. Dora Clausen, Bagergade 5.
20.
,.
.. 2178. R. A. Jensen, Rudkobmg.
21.
,.
.. 3755, Edvard Mogensen, Sondergade 14.
22.
,.
,. 493, Otto Jacob.
23.
..
.. 3898. (er ikke afhentet)
24.
..
.. 334. Enke Cathrine Lund. kettingskov.
25.
..
.. 4138. C. Mnlvad. Sonderborg.

Tandslet Afdeling.
afholder

I

Tandslet Afdeling
festlig Sammenkomst for alle Medlemmer
med Paarorende (ogsaa Born)

Ssndag. den N. November MS. Wenn. kl. Z

i Ertebjerg kro.
Amtsorganisationens Formand H. Petersen og
Augustenborg Drenge-Orkester kommer til Stede.
Bestyrelsen.

.Krigs-Znvaliden" redigeres af Lcrrer Clausen, Kegnoes; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Annoncer pr. 4 Spaltet Petit Linie ZS Ore for Medlemmer;
or Jkke-Aled lemmer 50 Ore Estertryk af .Krigs-Invaliden- med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg. Telefon 245.
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Det ringer til Fred — det ringer til Jul
og Mindet saar sine kerner,
de spirer saa stille i Nattens Skjul
under de evige Stjerner.
Det ringer i kvceld — luk Tonerne ind,
de lofter fra Slidet og Sorgen;
Barnet, der gemmer sig dybt i vort Sind,
vaagner hver Julemorgen.
Det ringer til Fred — over Saar og Savn,
til Smil hos dem, der vil groede;
ncevner vi Julens jublende Navn,
fyldes vor Sjcel af dens Gloede.
Det ringer til Jul — i en Solhvervstid,
der varsler om Spirernes Vrimmel;
over de ensomme hjerters Strid,
hvoelver Julen sin Himmel.

Juleminder.
(Af Peter Paulsen.)

„Og Aarene de rulle og skiftes om paa Jord." Verdenskrigen kom med Angst, Sorg og Smoerter for os alle.
To Gange fejrede jeg Julen derude paa Slagmarkerne.
Jeg vil fortoelle et Par Smaatroek fra den ene. Vort
Kompagni opholdt sig i Flandern; et Paar Dage for
Juleaften blev vi kastet ud af vor Stilling tilbage til
Svevezele; der var ikke Plads til os alle, saa at vi maatte
marschere et Par kilometer tcengere til en lille Landsby.
Foden var knap, men Hnmoret stod hojt — toenk, vi skulde
saa Lov til at fejre Jul bagved Fronten!
Det var lille Juleaften.
Ara Tyskland ankom en stor Drift Slagtekvoeg — nok
en 700 Stykker. 2 Morket kunde de altfor faatallige Drivere
ikke holde Styr paa Hjorden; de stakkels forsultede Dyr
lob ind alle Vegne, hvor de kunde finde lidt Ly og Lce,
4 store dejlige Stude kom ind i en Gaard, hvor nogle as
vort kompagni laa i kvarter, og straks var der villige
Hoender til at hjoepe Dyrene i Vaas; om Natten blev de
slagtet. Det kan nok vcere — den Juleaften var der

?. Aargang

ingen smalle Steder; overalt duftede det af dejlig kodsuppe og Oksesteg. Julepakker kom der ogsaa; blandt
andre Herligheder kom der en lang Pakke fra min Hustru.
Da den blev aabnet, var der saamoend et lille Inletroe
med Julelys deri. Vi var tre soerlig gode Venner, der
blev placeret om et Vord; Troeet blev toendt, vi loche og
sang, men var jo mest optagne af at tale sammen om
vore koere der hjemme. Det vilde vel nok vare en 8 a 10
Dage for vi atter skulde i Stilling. Alen ak — ved
Midnat fik vi Ordre til atter at gaa ud i Stillingen Julemorgen! Vi korte et Stykke udefter med Feltbane. Da
vi ncermede os Routers, modle vi et Tog, hvori Regi
menterne 84 og 86 var med. De kom ude fra Stillingen
og der var mange Danskere iblandt Soldaterne. Hansen,
Feddesen og jeg stod ude paa Platformen, og da vi modte
Toget, horte vi vore gamle kendte Julesalmer synge med
unge Stemmer. Vi kunde ikke andet — vi matte groede.
De folgende Dage der ude ved Paschendale og Egnen
der omkring blev svcere og morke; men omsider fik krigen
Ende. Vi begyndte vor Marsch den 11. November hjemad fra Frankrig. Det tog 7 Uger, men Juleaften 1918
kom jeg atter hjem til mit kcere Hjem, til Hustru og Vorn
Venner og Froender. Hvor det var herligt at vcere hjemme
igen paa den Maade! Det var jo ikke en Orlov, men
nu maatte vi blive hjemme — i den landlige Ro og
Stilhed. Jeg havde faaet nok as krigens Tummel og Larm.
Men hvor er det dog svcert nu bagefter at opdage
de mange tomme Pladser, der er bleven i Hjemmene her i
Sonderjylland! Lad os hjoelpes ad. at der ingen Pladser
skal staa tomme engang ved det store Stoevne derhjemme i
Himlen!
Gud hjoelpe os alle til at saa Del i den store Jule
gloede her paa Jord — Glceden over, at der er sodt en
Frelser for alle. Aaar vi denne Glcede i Eje her, saa
har vi Forjcettetse for, at den skal sortscettes i al Evighed.

Nytaarshilsen
til samtlige krigsinvalider og Efterladte.
Ved et Tilbageblik over det svundne Aar kan vi med
Gloede konstatere, at Foreningen har haft en god og joevn
Fremgang i Medlemsantallet. Men der er endnu flere
tilbage, som staar udenfor vor Organisation, og det maa
vcere et Medlems Pligt, at söge at faa disse kammerater
optaget i Foreningen, kun uaar vi alle staar samlet
om et foelles Maal, kan vore Onsker og krav frembringes
med den fornodne Styrke.
Det er os bekendt, at enkelte kammerater, famvitnghedslos maa man kalde dem, arbejder i Splittelfeshigen
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for derved at skade ikke alene dem selv, men hele Orga
nisationen. Enhver, der arbejder mod Statens Love og
Forfatning, betegnes somHojforroeder, og en saadan er ogsaa
den kammerat, der modarbejder vor Sammenslutning.
Lad os haabe, at det nye Aar maa bringe Arbejdsglcede og Fremgang indenfor vore Rcekker, og i dette
Haab onsker vi alle Medlemmer paa Hovedbestyrelsens
Vegne et godt og velsignet Nyt aar.
Haderslev, i December 1925.
Petersen.
H. Mortensen.
Til Hovedbestyrelsens Nytaarshilsen onsker ogsaa
Bladets Redaktion at knytte sit, idet den udtaler sin bedste
Tak for det Aar, der er gaaet og for de Mringer, der
er fremkommen i Bladet, og den udtaler det Haab, at
det fremdeles maa voere det Sted, hvor en saglig
Drostelse og kritik af Forhold, krigsinvalider og Efter
ladte vedrorende, fremkommer.
Dermed en glcedelig Jul og et godt Nytaar.
Redaktionen.

Sygehjcelp.
Da det er mig bekendt, at Acrvnet ncegter at an
erkende Refusionskrav for modtagen Sygehjcelp (Lcege,
og Apotek), naar Invaliden ikke har krcevet de for
nodne Sygehjoelpsattester enten ved Ncevnet eller ved en
af konsulenterne, opfordres hermed Invaliderne til i alle
Tilfcelde at krceve de fornodne Attester rettidig, da en
Tilbagedatering ikke vil kunne ske.
Vcer derfor paa den sikre Side og skriv efter de foranncevnte kavtionsbeviser.
Haderslev, i December 1925.
Petersen.

Dansk og tysk Opfattelse af Forpligtelse.
Under denne Overskrift skriver Modersmaalet i
Haderslev i Nr. 291 folgende, som saa vidt mig bekendt,
er den forste Artikel af den Art:

Krigsinvaliderne.
Dansk og tysk Opfattelse af Forpligtelse.
Gang paa Gang har man fra tysk Side rettet grove
Anklager mod Danmark, for den Maade hvorpaa krigsinvaliderne behandles as den danske Stat. De tysksindede
krigsinvalider sorsoger efter bedste Monster at lcegge
Danmark for Had. og de understottes ivrigt af den tyske
Presse og den tyske Vcelgerforening i Nordslesvig.
Vi har hidtil ikke syselsat os scerligt med disse klager,
der som oftest fremscettes i en mildest talt meget utiltalende Form (man beskylder saaledes i „krigsinvaliden"
danske Blade for at have mere Sympati for Soedelighedsforbrydere end for krigsinvalider), og som i det store og
hele er fuldkommen grundlose.
De tyske Aviser og Vælgerforeningen ser derimod
deres Fordel i at stemme med i klagerne og kravene
til den danske Regering.
I „Haderst. Zeit." ofsentliggores i god kontakt med
dette en lcengere indsendt Artikel, hvori bringes en hjertelig
Tak til Avis og Vælgerforening, som ene as alle tager

sig af Krigsinvalidernes Sag. Der tales videre om, at
en „Protest med Tloeb og klor" bor ofsentliggores i „alle
Aviser i det afftaaede Omraade og i storre Blade Landet
over."
Fra dansk Side kan man ikke have noget imod. at
Sandheden om Krigsinvalidernes Behandling nord- og
sydfor Grcensen klarlægges i saavel det genforenede Land.
som i storre og mindre Blade Danmark over.
Vi ser helt bort fra. at Tyskland har storre moralske
Forpligtelser overfor de danske og tyske Borgere, som
ofrede Liv og Lemmer i en kamp for Tyskland, end Dan
mark har overfor de tysksindede krigsinvalider, som dette
Land har paataget sig Forpligtelser overfor.
Hvordan er Forholdet imidlertid i Virkeligheden?
Vi skal fastslaa et Par Kendsgerninger, som vil lale
deres eget tydelige Sprog.
I Danmark gives Invaliderente, saa snart Erhvervsudygtighed naar 10pEt.
I Tyskland gives forst Invaliderente, naar UdygtigHedsgraden er oppe paa 25pCt.
Ved en Erhvervsudygtighedsgrad paa ISpEt. i
Danmark ydes 29 kr. maanedlig, i Tyskland ydes
for 25pEt. 8 Mark. IDanmark ydes for en Erhvervs
udygtighedsgrad paa 70pEt. 197 kr. maanedlig. i Tysk
land for samme Grad 55 Mark maanedlig.
I Danmark faar endelig en Enke med et Barn
135 kr. maanedlig. i Tyskland 60 Mark.
kommentarer turde voere overflodige.
At der. hvor human Behandling af krigsinvalider
end er, altid kan vcere et og andet at rette er givet.
En besindig og saglig kritik af de dansle Bestemmelser
vil da ogsaa altid blive behandlet med Velvilje.
Efter hvad vi erfarer, er da ogsaa i Socialministeriet
under Udarbejdelse en ny Instruks til Invalidenoevnet
angaaende Udforelfe af Loven om militcere Invalider
og faadannes Efterladte i de sonderjydske Landsdele.
Denne Instruks vil komme til at indeholde alle Fortolkningssporgsmaal angaaende Invalidekonsulenterne og Udlevering af Forforgelsesattest til Invaliderne. Der vil
endvidere blive fastsat Former for Udfærdigelse af Meddelelse til Invalider, som har ansogt om Tilkendelse af
Invaliderente,. med Oplysninger om Grunden til evtl.
Afslag af Ansogningen. Scerlig de to sidste punkter er
af Betydning, da de vil imodekomme de vigtigste af de
krav, som stilles as Invaliderne.
-I-
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Redaktionen skal fra min Side ikke lonnes med Utak,
tvcertimod. Bladet betoner, at den danske Invalidelov
er saa god, som tcenkes kan. og deri har Bladet ret.
Jeg hal til Dato heller ikke Hort nogen Sinde det modsatte. Det. vore klager handler sig om, er Lovens Haandhcevelse af Ncenet i Sonderborg. Vi onsker hverken mere
eller mindre end Loven udfort i den Aand, som Danmarks
Befolkning har onsket. At vore hjemlige Lcegers Attester
ikke agtes, at Andragender fra Invalider angaaende
Undersogelser udscettes i Aar og Dag, og nogle slet ikke
fremmes, antager jeg, at Modersmaalet intet Kendskab
har til, thi ellers kunde det ikke skrive, som sket er.
Bladet skriver, at tysksindede driver Propaganda imod
Danmark. Dette opfrisker min Ihukommelse, og jeg skal
tjene Bladet med folgende Oplysninger: For krigen var
jeg Tillidsmand for den danske Vcelger- og Skolesorening
og tilmed Bibliotekar for Sprogforeningen i det tyske Sogn
Vilstrup. Ifolge dette var jeg udsat for Forfolgelse fra
Myndighedernes Side. Jeg sporger: Tror Bladet, at,
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!?offordi vi i tysk Tid forlangte vore Rettigheder respekteret den til Byen Dover, kun paa Aarsdagen for Slaget ved
vmmatte gore krigen med fra A til Z, gaaende ud fra. at Zeebrugge har klokken ladet sine Toner hore. Det vakte
Zmmed Rettigheder folger ogsaa Pligter, vi i Dag skulde derfor stor Overraskelse hos Dovers Borgere, da kkokken
forleden — Zeebrugge-Dagen var forloengsk forbi — beUdrive Propaganda imod Danmark?
Det vi vil er at komme Uretfærdighederne her til gyndte at sende sine Malmtoner ud over den lille fredelige
By. og tilmed ved Midnatstid. I et Nu kom det halve
loILands til Livs. Det vil vi, og det er hele Sagen.
Samme Blad vil maaske sporge: Hvilke Uretfcerdig- af Byen paa Benene og styrtede til Raadhnstaarnet. hvor
man fandt en Mand, der faafnart der var samlet en anRheder?
Ja, fra Ncevnets Side gaar det temmelig flot, kla- selig Folkemængde ved Foden af Taarnet holdt folgende
iZWerne tyder derpaa, men samme skal jeg ikke yderligere Tale: „Mine Damer og Herre. Jeg har vceret med til
MMldre. Men maa det voere mig tilladt at rore lidt ved at kcempe om Zeebrugge, som denne klokke er viet til.
I flere Aar har jeg forgoeves anstrengt mig for at faa
alBtat, Amt og kommune?
Er der sket og sker der noget fra de tre ncevnte In- en Pension. Da imidlertid ethvert Forsog paa at henlede
ijjfftitutioner med Hensyn til at skaffe krigsinvalider en efter Myndighedernes Opmærksomhed paa mig har voeret for?zcderes Evne passende Beskæftigelse? I vor By Haderslev gceves, har jeg ladet denne gode gamleklokke lyde,maaske vil
»wiintet, og jeg antager det samme er Tilfcelde overalt. Jeg den forkynde mine Lidelser for en udeltagende Verden.
lvHkal blot noevne nogle Eksempler. Paa vort Raadhus, Og nu — Dovers Politi var allerede paa Vej op ad
o^Forsorgelseskontoret. en Mand, henved 60 Aar, Lon Raadhustrappen — onsker jeg Dem, mine Damer og
0 W 000 kr.
Pension, en Odeland har han voeret hele sit Herrer, en god rolig Nat.
?/2Liv. stjal 11000 kr. Pressens Dom: stakkels Familie.—
Dermed forsvandt Manden.
nMnvidere: Kæmnerkontoret, en krigsinvalid, svoerbeskadiget,
imsmidt ud, Borgmesterens Son fastansat i Stedet for. Politino?ontoret: En Dame fra det gamle Land, jeg tror, en
Krigskammerater.
olSSlcentning til Hr. Politimester Rendal, placeres ved Politiivckordet. — By- og Herredsretten: En Mand fra vis a vis
Det er det bedste paa Jordens kreds,
zmmed Hus og Hjem, Butik og Borgerskab placeres i Retsnaar gamle krigskammerater ses,
Nasalen. Bag i Gaarden sammesteds: En Arrestforvarer
Om end aldrig et Ord blir sagt,
mHentet nede fra Jylland. I Naboskabet, Fattiggaarden;
bekrcefter de en ubrydelig Pagt.
nWn ZNand, der ikke er det danske Sprog mcegtig, Fattigzvgaardsbestyrer, endda uden at samme Plads bliver beDe. som har provet den Skrcek og Nod.
nzkendtgjort.
de er som fodt af en Moders Skod.
Det er blot et lille Udpluk, haaber, det er nok denne
To trceffes. tre. der er Folk i Flok,
vWang.
men de horer sammen, et Blik er nok.
Naar krigsinvaliderne har tiet og samtykket i fem
Ull^nlde Aar, saa tror jeg, at „Modersmaalet" ikke tor
De Ojne smiler paany, maaske,
wmndre sig over, at Bcegeret er fuldt, og at den lille Klikke
men de har set uudsigelig Ve.
?scder hidindtil hemmelig har regeret, endelig kan blive
Den Arm, den Haand, som hcenger der lam,
lffmssloret.
har loftet Riflen i Blod og Slam.
Haderslev Torvet 13^ i December 1925.
Peter Petersen.
Den Fod har vaklende Gang efter Gang
baaret sin Mand hvor Granater sprang.
Den Ryg har hvilet paa det vaade Ler
i Blod af Venner, som var ej mer.

Veskoefligelse af krigsinvalider.

Socialraadet vil i den ncermeste Fremtid afgive en
jnOndstilling til Socialministeriet om de eksisterende Muligcjzcheder for at skaffe Invalider Beskæftigelse, bl. a. ved
nMlnsoettelse i visse Stillinger i Statstjenesten, saaledes at
zcde gaar forud for andre ved disse Stillingers Bescrttelse.
Ira Socialministerens Side har man allerede taget
iqBporgsmaalet op ved en Henvendelse til Statsministeren
mom ikke ved de paatomkte Helbredelsesattester for Tjenestezzsnnoend at rejse Hindringer for Antagelsen af Invalider.
zgUgesom man har henvendt sig til Justitsministeren med
lliMnmodning om, at Tilladelser til Avissalg, Gadehandel
j .o. s. v. fortrinsvis meddsles Invalider.

Raadhusklokken i Dover.
I Raadhnstaarnet i Dover hcenger en klokke, der
?oyar en historisk Fortid. Ved Englændernes Angreb paa
zzFeebrügge blev den benyttet kil at advare Befolkningen
jvlnwd Luftangreb. Senere forcerede kongen af Belgien

Og forst naar Hjertet i Dodens Dal
har dirrende baaret al Livets Kval
og gennemlidt, hvad lides kan.
favner det hele sit Fcedreland.
Naar gamle krigskammerater ses,
det er det bedste paa Jordens kreds.
De, som har provet den Skrcrk og Nod,
de er som fodt af en Moders Skod.
Og selv om aldrig et Ord bliver sagt,
bekrcefter de en ubrydelig Pagt.
Heinrich Lersch.

Hvad alle Invalider vist er enige om —
Et Personskifte ved Ncevnet er bleven notwendig.
Hvis Ministeriet ikke vil gaa med hertil, saa er det jo
resultatlos at forhandle mere med disse, da Loven jo
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dog af Overloegen og kontorbestyreren bliver behandlet
efter eget Forgodtbefindende.
Min Mening er den, at Hovedbestyrelsen maa scette alt
ind paa at faa disse Herrer aflost. Sidder disse saa fast,
kan vi saa ikke alle loste i Flok? 5000 Mand maa jo
kunne udrette noget. Og saa er der jo en Instans til,
vor konge. Han har isolge Grundloven Ret til at give
enhver Embedsmand sin Afsked, Dommere undtagen. —
Og saa maa Hovedbestyrelsen ligeledes soette alt ind paa,
at alle klager bliver optaget til fornyet Behandling, for
vil der ingen blive.
Til Slut et Par Ord til Herr Schmidts Artikel.
Jeg kan ikke give Schmidt Ret i. at vi skulde vcere
utilfredse, fordi vi er bleven ramt af krigen. Det var
jo Skcebnens Gang. Men Retfærdighed skulde der jo
vcere at faa for en krigsinvalid. Eksistensberettiget er
vi jo vist ogsaa ligesom andre Mennesker, og det er den.
der er truet ved Noevnets Behandling af vore Andragender.
Loaumkloster, den 13. December 1925.
Andr. P. Larsen.

Eine neue Glanzleistung des ..ZnvMenKvn".
Vor etwa 1^/4 Jahren beantragte ich eine Rentenerhöhung, da mein Kriegsleiden, eine Fußbeschädigung,
sich verschlimmert hatte. Nach der geraumen Zeit von
1^/2 Jahren hat das Invalidencevn jetzt eine Entscheidung
getroffen. Man ist zu dem wunderbaren Resultat gekom
men, daß meine Erwerbsunfähigkeit nicht größer, sondern kleiner geworden ist. Das Invalidencevn schreibt
ganz einfach, daß meine Kriegsbeschädigung nur eine
Erwerbseinschränkung von 10 "/o mit sich führt. Und
meine Rente wird dann kurzerhand von 25 0/0 auf 10 "/o
herabgesetzt. Diese..Rentenberechnung" reiht sich würdevoll an die anderen Fälle von Rentenquetschungen, die
von dem «Invalidencevn" vorgenommen worden sind.
Selbstverständlich weiß weder ich noch mein hiesiger Arzt,
welche Methode sich der Sonderburger Oberarzt bei dieser
Berechnung bedient. Wir wissen nur, und das wissen
alle, daß er es glänzend versteht, die kriegsinvaliden von
ihren Beschädigungen zu „heilen". Ein Federstrich genügt bei ihm, und die Erwerbssähigkeit steigt im Nu
um 15"/o. Mein hiesiger Arzt bescheinigt mir dem
gegenüber, daß im Sommer 1925 in meinem Leiden eine
Verschlimmuug eintrat, nach welchem Zeitpunkt nur eine
vorübergehende Besserung sich zeigte, und ferner, daß ich
seit dem Sommer den Arzt nicht aufgesucht habe, „weil eine
Besserung nicht erzielt werden konnte". Nur der
Sonderburger Invalidenarzt hat eine Besserung, und sogar
eine wesentliche Besserung festgestellt.
Wie lange noch wollen wir kriegsinvaliden diese
Behandlung ertragen?
Haderslev, den 8. December 1925.
Otto Weitling.

3. Eventuelt.
kl. 8 aabnede Formanden, Invalidekonsulent Petersen,
Modet for en stor Forsamling og bad om Forslag vedrorende Lokale.
Da Mortensens Lokale blev varmt anbefalet fra flere
Sider, vedtog Generalforsamlingen sorelobig at benytte
dette Lokale. Juletræsfest. Da Forsamlingen var stemt
for Afholdelse af en Juletræsfest, blev Lokalsporgsmaalet
derefter droftet og folgende vedtaget:
Saafremt der ved en Provetegning viser sig. at
der vil deltage miust 100 Voksne bliver Festen sandsynligvis
afholdt paa Teatret den 29. ds., hvis ikke, vil Foreningen
söge at faa Tilladelse til at afholde Juletræsfest for Bornene alene i Idrcetshufet paa en Daa der vil blive ncermere
bestemt.
Iovrigt overlodes Festens Ordning kil Foruojelfesudvalget.
Under Eventuelt blev Diskussionen meget livlig.
I Særdeleshed blev Avissporgsmaalet droftet.
Formanden forespurgte om der var Tilfredshed med
Avisen; Svaret var et enstemmigt „Ja". Der kritiseredes
fra flere Sider, at vor Presse i Almindelighed ikke tog
sig tilstrækkelig af Invalidernes Sag, trods dette, al Pressen
faarAvifen (krigsinvaliden) tilstillet og saaledes er orienteret
over de mange mislige Forhold, der hersker vedrorende
Asgorelser af Invalidersager fra Ncevnet i Sonderborg
og Invalideraadet i kobenhavn.
Det blev indgaaende henstillet til Medlemmerne, at
virke kraftig for Sagen ved at indberette ethvert Fejlgreb
til „krigsinvaliden".
Enkelte Invalider, som ikke mener selv at kunne ind
berette til Avisen, kan med deres Klager i Fremtiden
henvende sig til kassereren.
Som ogsaa tigligere blev der denne Gang igen i
scerlig stoerk Grad anket over Invalidencevnets og Invalideraadets uretscerdige Fortolkning af Lovens Bestemmelser, der i og for sig er velmenende nok, blot vedkom
mende Myndigheder havde den rette Forstaaelse af samme.
Ogsaa Skattesporgsmaalet blev livlig droftet.
Ulan er i Invalidekredse stadig meget forbavset over,
hvorlcenge vore Lceger, hvoraf de fleste selv har deltaget
i krigen, vil finde sig i, at deres kendelser og Attester
bliver underkendt baade ved Invalidencevnet og Invalideraadet.
Bestyrelsen.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned.
Bekendtgorelser ogAnnoncer kan sendes direkte til Trykkeriet.
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naar man skal holde streng Dicet paa Livstid, saa er
man Invalid. Men Skuffelsen blev saa meget storre. da
Der har voeret anket over. at mange af de frem- jeg i den fra Invalidencevnet tilsendte Meddelelse, dateret
sv? komne klager er skrevet i en utiltalende Form, og at de i 5. Marts 1923, fik folgende Besked: „Alan skal herved
lz6 det hele og store var grundlose. Det sidste er jeg ikke i meddele Dem, at den as deres krigsbeskadigelse medforte
Stand til at bedomme, og i det forste kan der maaske Tarmforstyrrelse efter Tyfus — i Henhold til den forevo vcere lidt Ret, scerlig naar nsorstaaende, der ikke tror tagne Efterundersogelse — af Ncevnet er fastsat til under
oq paa klagernes Berettigelse, skal bedomme det.
10 v/o ...« Til at begynde med troede jeg, at der maatte
Naar jeg tager til Orde, er det ikke for at rette foreligge en Fejltagelse, fordi Sygdommens Betegnelse —
Bebrejdelser mod mine Lidelsesfæller og heller ikke for let Tarmforstyrrelse — pegede i modsat Retning som
jv at faa min Sag frem for Offentligheden, men for ved Lcxgens Udsagn — slem Tyktarmshistorie, — og fordi
Belysning af min egen Invalidehistorie at bringe uden- man betegnede den som en Folge af Tyfus, hvad der
ros forstaaende til Eftertanke og Forstaaelse sor de Sindstil- umuligt kau vcere Tilsceldet, da Sygdommen var kronisk,
stande, hvorunder saadanne klager kan undfanges. Min inden jeg blev angrebet af Tyfus. Men desvcerre viste
egen Sag kender jeg bedst, og den er ikke grundlos.
det sig snart, at der ingen Fejltagelse forelaa.
Ved at drive en Husmandslod paa godt 4 Ka Land,
Ru vil jeg bede ndensorstaaende, ogsaa „Modersiv? samt gaa lidt ud. hvor en storre Daglon kunde tjenes, maalet", at scette sig ind i en saadan Situation, og der
go og saa desuden at tjene lidt ved forskellige Tillidsposter, er mange flere end denne her skildrede. Hvad vil blot
los forforgede jeg min Familie og mig selv for krigen. dette sige, naar en Mand i min Stilling skal holde Dicet
liU Under denne paadrog jeg mig en kronisk Tarmlidelse samt paa Livstid. Jeg regner det for lidet, at jeg maa nojes
ns en Nervelidelse, der har svoekket min Hukommelse og ncesten med Duften af mine Livretter, mens Sulten maa stilles
nu umuliggjort mig alt aandeligt Arbejde. Efter Krigen fik med Vandgrod, det er kun en Bagatel ved Siden af alt
z^ljeg fra tysk Side anerkendt en Rente paa 10 "/o, der jo det, en saadan Sygdom forer med sig. (Mon saaledes
ogganskevist var sor lille i Forhold til Invaliditeten, men dommende personer vilde nndvcere deres Livretter for en
zZj jeg haabede paa en mulig Renteforhojelfe, naar vi kom 10 "/<»'s Rente?) Nej, det betyder mere, at en Husmands
M til Ro under danske Forhold. Da 1922 de mange Esler kone, der paa Forhaand er overbebyrdet med Arbejde,
nu uudersogelser begyndte, var jeg blandt de forste, der blev hver eneste Dag Aaret igennem skal tillave ekstra Mad ved
tilsagt. Men da min Sygdom ikke kan konstateres ved Siden af den daglige, uden at der derfor tilflyder Fa
nz en almindelig Undersogelse, blev jeg senerehen af Invalide- milien nogensonchelst Godtgorelse. Og, hvad voerre er.
vn ncevnet indlagt paa Statshospitalet i Sonderborg til en mine Bifortjenester fra for kan jeg paa Grund af min
Dl lcengere Observation. Undersogelsen blev paa Grund af Sygdom ikke mere opnaa; godt lonnet Daglejerarbejde
lO Overlagens Sygdom ledet af en Reservelage, og da jeg kan jeg ikke paatage mig for krysternes Skyld (Dioetens
zo ved Afslutningen spurgte denne, om han mente, det vilde Folger) og Tillidsposterne har jeg maattet frasige mig
xw voere nodvendigt at holde Dioet paa Livstid, gav han mig for mine nervöse Besværligheders Skyld. Men det allerlos folgende Svar:
vcerste er de daglige Lidelser, Sygdommen medsorer:
„Ja, det skal De, for det er en slem Tyktarmshistorie, undertiden Smerter i hele Uger og Maaneder i Trcek.
z(!Oe maa aldrig nogensinde spise Rugbrod, kod, Floesk, Diarreperioder af forskellig Art. samt utallige sovnlose
M Kaal, Abrter, Bonner o. s. v. eller andet, der er svcert Ncetter. Af Aarets 365 T>age gaar der ikke en til ende
lossordojeligt, og heller ikke ret megen Moelk, derimod maa uden Besværligheder, om ikke andet, saa soler jeg over
zlZ De kun spise Finbrod, blodkogt ALg, kogte Fisk. Flode en Time efter hvert Maaltid Tryk i Mavegruben og har
zmmed Vand, og saa maa De endelig se at holde Deres Voegt. en Folelse af at vcere tyk og oppustet. At disse Ildebe
MMaaske at De med Tiden kan spise lidt Grahamsbrod, findender medforer Troethed og Slaphed og derved svoekker
zmmen bedst er det, om De bliver ved med Finbrod. Men Arbejdsiveren og Arbejdsglceden og dermed Arbejdsosj hvis Sygdommen skulde komme til fornyet Udbrud, hvad evnen betydeligt, er indlysende for enhver, der ved. hvad
lz6der vistnok vil ske, saa vil jeg tilraade Dem til Ind- Utilpashed, og Arbejde er. Desuden er jeg den meste
.Nl lceggelse her paa Statshospitalet en 3 Ugers Tid og Tid af Aaret ikke i Stand til at udfore svcert Arbejde
izg gennemgaa en rationel Behandling, kurere Dem kan vi mere end nogle faa Timer om Dagen. Det er ganske
>Mikke, men der er dog Mulighed for, at vi kan opnaa et vist kun et mindre Antal Dage, jeg er helt arbejds!on nogenlunde hoederligt Resultat."
udygtig, men der er desvcerre saa mange flere hvor jeg
Efter en saadan Anerkendelse af Invaliditeten af den paa Grund af de forskellige Ildebefindender kun faar
Lcege, der af Ncrvnet var sat til at lede Undersogelsen, be- Halvparten as en Dags Arbejde udrettet.
("s frygtede jeg selvsolgelig ikke noget Renteafdrag, idet jeg
Jeg er helt sikker paa, at min Erhvervsevne er nedAg gik ud fra (hvad min Loege ogsaa trostede mig med), at sat med 25 til 35 "/o, en paastand, som jeg ved, stemmer

klager i utiltalende form.
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overens med Sandheden, og som jeg kan forsvare over
for Gud og Mennesker. Desuden var det vel ikke urime
ligt, da Vanskelighederne er paakommet mig og min Fa
milie som Folge af krigslidelsen, at jeg stillede Erstatningskrav for Smerter og min Hustrus Ekstraarbejde.
Men alt det regner Invalidencevnet for ingen Ting.
Naar man kommer til Eftertanke over en saadan uretfoerdig Behandling fra Ncevnets Side, saa kan det undertiden ikke koste saa lidt Overvindelse og kamp med at
holde Bitterheden under Fod, og ingen maa undre sig
eller forarges over, at klager, der fremkommer under
saadanne Forhold, bliver fremsat i en lidt utiltalende
Form. Bitterhed avler ftcerke Ord.
Det er, som tit nok fremhcevet, ikke den danske In
validelov, klagerne fores imod, men de fores mod Ncevnets
Haandhoevelfe af samme. Mig gavner det kun lidt, at
Loven hjemler mig Ret til en Rente, der ligger ikke saa
lidt over 25 v/u, naar Noevnet vurderer min Erhvervsindskrænkning til under 10^. Men hvad er der at gore?
Et Personskifte ved Ncevnet og en Optagelse af alle
klager til fornyet Behandling maa vcere det Maal, der
tilsigtes. Her maa vi staa Skulder mod Skulder og lofte
i Flok.
Ertebjerg pr. Tandslet, i Januar 1926.
Peter Gustav Iversen.
I sener Tid er der frembragt en Del klager fra
krigsinvalider imod Invalidencevnet i Sonderborg. —
Jeg lceser netop i en Avis, at man endda kan tvinge
Invalider til en Operation. Dette sidstnævnte var mig
hidtil ubekendt, men er bleven Aarsag til denne min Artikel.
Jeg blev indkaldt til Militærtjeneste den I.Maj 1915
som 19-aarig sund og rask Mand. Jeg vejede da 154Pd.
netto, maa altsaa have vceret helt godt i Stand. — Fra
Juli 1915 til krigens Afslutning 1918 var jeg i Frank
rig, dels ved et Infanteri-Regiment, dels paa et Generalftabskontor. — IMaj 1918 fik jeg som saa mange andre
spansk Syge (Grippe) og beholdt stadige Fordojelsesvanskeligheder, forbunden med krampeagtige Smerter, i Arv af
Epidemien. — Min Tilstand blev voerre efter min Hjemsendelse, saa jeg kort efter maatte söge Loege. — Siden
da har jeg med kortere og lomgere Mellemrum stadig
vceret under Ligebehandling ved forskellige Lceger, uden
dog at faa at vide, hvad der var i Vejen med mig.
Sygdommen var ledsaget af stcerke Opkastninger. Til
Tider kunde jeg i over en Uge intet spise uden at det
hurtigst kom ovenud igen.
IDecember 1923 afleverede jeg Andragende til In
validencevnet i Sønderborg om at blive anerkendt som
Krigsinvalid.
I Juli 1S24 indlagdes jeg paa Foranledning af en
Lcege i Sonderborg paa Sonderborg Amtssygehus. Efter
lange Undersogelser mente Overlcegen, at det muligvis
kun drejede sig om et mindre Mavesaar, der ingen Operation fordrede. Behandlingen blev ..Dioetkur". men hjalp
dog ikke ret lcenge. Den gamle Tilstand kom hurtigt til
bage og forvoerredes endda.
Under 2. Juni 1925 skrev Invalidencevnet paa mit
Andragende af December 1923, men det blev et Afslag.
Altsaa uden at man saa meget som havde opfordret mig
til at blive undersogt paa Ncevnets Foranledning. Jeg
indsendte straks Appellation til Invalideradet ikobenhavn.
Imidlertid blev jeg i Juni 1925 i saa hoj Grad syg
igen, at jeg ikke turde se det paa lcengere. At komme
paa Sonderborg Amtssygehus igen, var jeg ikke begejsiret sor, da jeg ikke havde megen Tiltro til den der stillede

Diagnose. Jeg fandt ingen bedre Udvej end at rejse
til Hr. Professor Baum i Flensborg, der da ogsaa straks
konstaterede en stor Mavesvulst, der helst maatte fjernes
hurtigst muligt. Dette var den 20. Juli 1925 Aften.
Efter at vcere noje undersogt den 21. Juli, foretog Pro
fessoren Operationen d. 22.Iulif.A..der var kronetmedHeld.
Den 5. September f. A. skrev Invalideraadet i Kobenhavn til mig. at det efter det i Sagen oplyste, derunder
Resultatet af Underfogelsen paa Sonderborg Amtssygehus
i Juli-August 1924 maatte vcere enigt med Ncevnec i, at
min Lidelse ikke skyldes Militærtjenesten og min Invaliditet ej heller udgor 10 o/o, hvorfor det maatte have sit
Forblivende ved Ncevnets Afgorelse. Jeg skrev straks
tilbage, at jeg havde Bevis for, at Resultatet af Undersogetsen paa Sonderborg Amtssygehus maatte vcere fejlt
og kunde den 9. November 1925 indsende til Invalideraadet folgende Erklcering af Hr. Professor Baum:
Herr Waldemar Jürgensen ist von mir am 22. Juli
d. I. megen eines Geschwürs im Zwölffingerdarm radi
kal operiert worden. Die Anfänge der Magenerkrankung
sollen auf Maj 1918 zurückgehen, womit der Operationsbefund in Einklang zu bringen ist. M. E. (Meines Erachtens) liegt krigsbeschädigung vor.
Herpaa har Raadet ganskevist ikke svaret indtil Dato,
men efter det man lceser og horer er jeg i Stand til at
forvente en Stadfceftelse af det tidligere Afslag. Skulde
dette komme, skal det dog ikke voere Enden i Sagen fra
min Side, da jeg foler mig forurettet.
Tcenk nu, om jeg i sin Tid var bleven anerkendt som
Krigsinvalid og havde faaet Befaling kil „Tvangsoperation".
Det maatte have vceret en kon Skuffelse at söge efter et
ubetydeligt lille Mavesaar og derimod opdage en stor
sarlig Mavesvulst. Kunde jeg i dette Tilfcelde gore andet
end at gaa til en dygtig Specialist? Jeg er glad for
at jeg kom i Behandling af Hr. Professor Banm, der
straks fandt Fejlen og hjalp mig og er ham livsvarig
taknemlig.
Under 12. Januar 1926 har Invalideraadet i kobenhavn sandsynligvis paa min Erindringsskrivelse af 8. Ian.
tilskrevet mig saaledes:
I Anledning af Deres gennem Invalidencevnet hertil indsendte Skrivelse af 9. November f. A. skal man
meddele Dem. at da De efter de foreliggende Oplysninger
ikke under Indkaldelsen har vceret behandlet for nogen
Mave- eller Tarmsygdom, kan det ikke antages, at den
nu tilstedeværende Tarmlidelse skyldes Militærtjenesten,
hvorfor det for Tiden maa have sit fvrblivende ved Noevnets af Raadet under 5. September f. A. stadfoestede Afslag
paa Deres Andragende om Invalideforsorgelse.
Hvis De imidlertid kan fremfore Beviser for, at De
i 1918 har Haft Grippe, kan De ved Henvendelse til Ncevnet
faa Sagen optaget til fornyet Paakendelse.
Nu har jeg altsaa sorsogt i over 2 Aar at komme
til min formentlige Ret og synes, det vilde vcere forkert
ikke at lade Offentligheden vide. hvorledes man behandles
af de Institutioner, der vel ncermest er tcenkt at gavne
og styrke krigsinvaliderne.
Jeg mener, at den kendsgerning, at talrige Lceger
har behandlet mig siden min Hjemkomst fra Frankrig 1919
og iscer den Attest, som jeg har citieret i min Artikel as
9. Januar 1926, maa vcere tilstrcekkelige Beviser for, at
jeg faktisk er krigsbeskadiget. Endvidere skulde man
mene, at Invalidencevnet var tilstede for at skaffe Oplysninger frem i Sagen. Jeg har nemlig for meddelt
Ncevnet. at jeg under Grippe-Epidimien var bleven lagt
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ind i en storre rommet Ejendom i Lille sammen med
talrige LiVelsesfoeller, dog uden der at have set til noget,
som kunde ligne en Lcege. Jeg kan altsaa kun skaffe
Vidner til, at jeg faktisk har voeret grippefyg i 1918.
Nogle Adresser kunde jeg sikkert fremskaffe og skulde man
tro, at det maatte voere Noevnets pligt at skaffe Erkloeringer
fra disse Vidner. Men nu skal jeg overtage dette Ncevnets
Arbejde, og har jeg forsi Beviserne, koere Invalidenoevn,
da begynder vi forfra. Sonderborg, d. 9. Ian. 1926.
W. Jürgensen.

! I

Ssnderborg Afdeling.

>

Som Formand for Sonderborg Afdeling vil jeg ved
>u noervoerende tillade mig at henvise til forskellige Forhold,
os som efter min Mening har en stor Betydning. Angaaende Medlemmernes Antal indenfor herv. Afdeling,
os ja, da maa man jo sige, at vi ikke er saa faa, men hvor
iz er Medlemmerne, man savner dem fuldstændig ved Af>6 delingens Moder, og af hvilken Grnnd? Afdelingens
os faste Stok — ca. 20 Medlemmer moder frem, men den
sy ovrige Del ses ikke, og hvorfor ikke. Man maa jo anaj tage, at Interessen for krigsbeskadigtesagen falder Dag
vs for Dag, endskont det er en saa stor Nodvendighed over
os for det offentlige at kunne bevise Sammenslutningens
Ä Enighed og Arbejdsenergi. Jeg har nu siaaet som Form mand for den herv. Afdeling i henved l'/s Aar, dog
m maa jeg, hvad angaar Deltagelsen, meget beklage, at
oj saa faa er til Stede. Selvfolgelig kan Bestyrelsen ikke
10 altid frembringe lige interessante Ting paa Dagsordenen,
m men uagtet dette maa vi voere klar over, at det dog er
iz en Nodvendighed at holde sammen, thi kun dermed, at
m man overfor Offentligheden kan bevise Medlemmernes Inzj teresse, beviser vi Styrken. Der er nu hengaaet over
6 5 Aar siden Genforeningen, de forste Aar bragte vel
m mere eller mindre Ting, som var af Interesse for Medzl lemmerne, men alligevel staar vi nu i en Tid, hvor det
zs soerlig gcelder at faa den nnvoerende Lov oendret til yde11 ligere Fordel for Medlemmerne, da er det, vi ogsaa in6 denfor de enkelte Afdelinger maa mode op og samtidig
^ hjoelpe ved det Arbejde, som skal udfores, og ikke som det
zs saa ofte sker, at Medlemmer som kun ellers saa at sige
sz er passive, bagefter taler for og imod de enkelte Sager,
zs som allerede er droftede paa Moderne, nej kom til Mo!() derne og kom med Udtalelser og Forslag: vi kan bruge
zj samme. Man ser det saa ofte, naar Medlemmer kommer
zf for at söge Stotte og Hjoelp fra Afdelingen, at de kun
n meget daarlig kender de i vor Lov bencevnte Bestem77 melser, og at det saa ikke altid er med saare stor Gloede,
o at Bestyrelsen hjcelper, vil efter min Mening vistnok voere
zf forstaaelig, thi hjcelpe Medlemmer, ja selvfolgelig er det
N ikke andet end vor Pligt at staa de enkelte bi med Op?! lysninger og Stotte, men paa den anden Side set, da er
»6 det ikke just med stor Gloede, at man paabegynder saa»6 danne Hjælpeaktioner, soerlig ikke hvor det goelder om
l! Medlemmer, som ellers aldrig viser Interesse for Sagen.
Raar man skal yde hjoelp og Bistand, saa er jeg af den
s! Mening, at der ogsaa maa bevises Interesse, som er
ts Pligt. Medlemmer, tro mig. i de kommende Aar da
io vil vi komme til at staa overfor mange vanskelige og
i? kritiske Ting. angaaende Nedskoering af Renter og slige
T Ting. da vil det vcere hojst nodvendigt, at vi kan byde
sv op med Medlemmer, som deltager i det aktive Arbejde,
thi alle vil sikkert give mig Ret i, at vor Sag endnu
io vil faa en storre Betydning i det offentlige Liv, hvis der

gennem Aviser o. l. bliver meddelt. Deltagelsen ved sidste
Krigsbeskadigtemode overskred 100 og endnu mere, saa
antager jeg nok, at de, som staar udenfor Sammenslutuingen ikke lomgere vil betoenke sig paa at tiltroede vor
Sammenslutning, thi saa vil man snarere sige, der er
Enighed — og hvad Enighed betyder, ja det ved vi
alle.
Derfor vil jeg endnu en Gang rette den Bon
til Medlemmerne indenfor Sonderborg Afdeling om at
mode op til vore Moder, thi dermed gavner og stotter
vi vor Sag.
Hermannsen, Form. f. Sdbg. Afd.

Graasten Afdeling.
Hervoerende Afdeling afholdt sit sidste Maanedsmode
Fredag, den 8. Januar 1926, i Amtsbanernes Lolale,
som var godt besogt. paa Dagsorden var 4 punkter:
1. protokol, 2. Beretning om Delegeretmodet i Tinglev,
3. Julens Gloede, 4. Eventuelt.
Som Indledning blev Forhandlingsprotokollen oploest
og godkendt. Derefter aflagdes Beretning fra Delegeretmodet i Tinglev af Delegerede A.Nielsen og Rob. Machork.
Beretningen fulgtes med megen Interesse og Opmærk
somhed og efter nogen Diskussion og forskellige Sporgsmaal gik vi over til Emnet „Julens Gloede" som vandt
stor Tilslutning blandt Medlemmerne. Der valgtes en
Bestyrelse bestaaende af S. Andresen som Formand og
A. Andresen og Rob. Maschorck som Revisorer. Et hvert
Medlem kober en lille Kassebog, som kun koster 10 Ore.
og der begyndes straks med Indkasseringen, som foregaar
hver Uge.
Under Eventuelt forhandledes forskellige Sager, bl. a.
at noeste Mode afholdes Onsdag den 3. Februar i Icegerslyst Kro. Jeg vil hermed bede alle Medlemmer om at
mode saa talrigt som muligt, da Forhandlingerne angaar
enhver, og lad ikke altid de samme Medlemmer afgore
Foreningens Sager.
A. Auerbach, Formand.

Selegeretmadet i Tinglev den 3. Ian. Mk.
Til det af Hovedbestyrelsen paa ..Tinglevhus" indvarslede Mode var sremmodt 50 Reproefentanter for
33 Afdelinger. Desuden var Loegerne Lanesgaard,
Toftlund, Geheimer Medicinalrat Or. Hansen og Or. Koch.
Haderslev, og Alnor, Tinglev, samt Folketingsmand
I. P. Nielsen og Landstingsmand Jorgen Moller efterkommet Indbydelsen til at overvoere Modet og flere havde
sendt Hilsen med Undskyldning. Enkelte sonderjydske Blade
havde ogsaa ladet sig reproesentere.
proecis Kl. 12 aabnede Formanden Modet.
Efter et Velkommen til den talrige Forsamling og
soerlig til de fremmodte indbudte valgtes Loerer Thomsen
til Ordstyrer, og der toges fat paa den omfattende Dagsorden.
Mortensen indledede med en Redegorelse om vor
Invalidelovs Tilblivelse samt Nedsoettelsen af det ny
(gamle) Lovudvalg i Vojens, hvorefter han omtalte dette
Udvalgs Arbejde, der resulterede i en Indstilling til Socialministeriet i Juni 1925 med Bon om en mundlig Forhandling. Men forst i December fandt denne Forhandling
Sted sammen med Noevnets vg Raadets Formoend og
Sekretoerer. Men nogle Dage forinden var der fra
Ministeriet tilsendt Organisationen en Instruks for Noevnek,
der skulde troede i Kraft d. 1. Ian. 1926. Der blev bed!
om Udfoettelse af samme, indtil Forsamlingen i Tinglev
havde fundet Sted, og dette blev ogsaa imodekommet.
Derncest paaviste Indlederen Instruksens enkelte Bestem-
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melser og fejede til, hvad man i Lovudvalget var bleven
enig om som paakroevet i Invalidernes Interesse.
Vi maatte onske at saa amts- eller statsansatte In
validekonsulenter (ikke ansat af Noevnet) i alle 4 Amter,
som saa fik udleveret et Kartothek og fik lignende Opgave
og Myndighed som de tyske Velfcerdskontorer for, de skulde
voere Raadgivere i alle Ting, udstede Sygehjcelpskavtionsbeviser, foranledige mindre nemme Reparationen paa
protheser (Ben) m. m.
Under Diskussionen fremkom ved Paavisning paa
Eksempler mange Ting. der bor cendres gennem Lovgivning eller Instruks. Soerlig drejede den sig om. at
de lokale Tillidsmand, som konsulenter. Loeger. har megen
mere kendskab til de enkelte end Centralstedet i Sonderborg
kan have, at den dommende og bevilligende Myndighed,
forenet i en og samme Institution, ikke kan virke tilfredsstillende, at alle Udgifter til Attester maa betales afNoevnet,
at de korte Afslag i Rentesager ikke er fyldeftgorende
(som Modscetning et Eksempel paa et tysk Afslag: 14 Tryksider), at Forhandlingerne for Ncevnet maa vcere tilgcengelige for Andragendesiilleren, og at Akterne med
alle Papirerne maa vcere tilgængelige for Invaliden selv
eller hans Lcege eller Jurist. Der maa ingen Hemmelighedskrcemmeri herske. Desuden omtaltes Samarbejde mellem
Invalider og Loeger som en Magtfaktor i Arbejdet for
retfcerdige, betryggende Forhold. Igennem hele Diskussionen som ogsaa senere mcerkedes tydeligt den store
Utilfredshed med Ncevnets Maade at optrcede paa.
Formanden refererede om specielle Ting, Instruksen
vilde bestemme om, som Medicin, Stovter m. m., hvorved
der vilde ske Indskrænkninger i Sygehjcelpsloven, om den
ubrodelige Tavshedspligt, der i alt var paalagt Rcevnets
og Raadets Medlemmer, hvorefter Andresen fortsatte med
andre Mangler ved Instruksen. Specialbehandling som
Hojfjceldssol o. a. maa kunne foretages af hver praktiserende
Lcege og ikke kun paa Sygehus, hvor det kun er en Reservelcege eller Sygeplejerske, der foretager den. Mindre Reparationer paa Protheser maa mod Godtgorelse fra Ncevnet
kunne foretages af hjemlige Haandvcerkere. Alle paakrcevede Rejser til Rcevnet maa godtgores.
I Diskussionen udtaltes der, at vi Invalider ikke
onskede at vcere Forsogskaniner for Sygehuslægerne, og
at vi ikke kunde begribe, hvorfor vi skulde bcere de store
okonomiske Byrder, en Sygehusundersogelse altid bragte
med sig. Den maatte vi have Erstatning for.
Efter denne anstrengende Debat gjordes Spisepause
fra 21/2 til 3l/2, og saa begyndte Droftelsen af Lovudvalgets Forslag til Lovcendring:
Til § 3. 1: Dette Stykke maa vcere mere omfattende.
Til § 4, 2: Onskes ophcevet, ingen klasser.
Til § 9: kapitaliseringen maa ikke medfare alt Retstab, Retten til Sygehjcelp maa blive bevaret, og ved Til
bagebetaling af kapitaliseringssummen maa kunne opnaas
Ret til fortsat Rentenydelse, saafremt Skaden forvcerrer
sig. Det var onskeligt. om mulig kapitalisering kunde
udbetales saaledes, at den fandt Sted efter en Skala, der
muliggjorde Rentenydelse det forste Aar. Tvangskapitaliseringen. som en forfcerdelig § maatte ud af Loven.
§ 10: Aradrag paa Grund af Anfcettelse i pensionsberettiget Stilling maa cendres saaledes, at de forst finder
Sted, naar Pensionsretten er opnaaet, og de maatte ikke
trcede i kraft, naar Pensioneringen skete paa et tidligt
Tidspunkt, hvor samme kun er lille.
§ 11: Der onskes en Bestemmelse om Begravelseshjcelp (300 kr.)

§ 17: Bestemmelsen om Tvangsoperationen onskes
fjernet, fordi den virker uhyggeligt.
§ 18: Dagpenge bor udbetales fra forske Dag efter
5 Dages Sygdom. Den behandlende Lcege maa have
Ret til at udstede nodvendigt Arbejdsudygtighedsattest.
§ 21: Der bor ingen Forskel vcere mellem Renten
for krigsenker og Fredsenker.
§ 25: Med denne er der sket stor Haardhed, og vi
indstiller, at Forceldresorsorgelse bor udbetales ved Siden
af Alders- eller Invaliderente, (for kunde § 47 bruges,
nu ikke mere). I Diskussionen betontes det, at denne
Rente af Nyderne var en naturlig Ret. hvorimod Alderdomsrenten mere anfaas for en Understottelse af Naade.
at Tlcevnet virkede som Aedskceringskommission ogsaa
her. idet det, saafremt Mulighed til Opnaaelfe af Alderdomsrente foretaa, straks indrog Forsorgelsen og dermed
samtidig afskar de nydende Muligheder for at opnaa en
hojere Rente ved fremrykket Alder.
§ 28: Der maatte fordres, at Affindelfen udbetaltes
til alle ugifte uanset Statsborgerforhold. (Staten sparer
alligevel Penge.)
§ 30: Invalidekonsulenten maa kunne attestere med
samme Virkning.
§ 32: 1. Stykke maa slettes: Uddannelse i Udlandet
m. m. 3. Stykke: Det maa opnaas. at Familien faar
Understottelse.
§ 37 og 38: Om Ncevnets og Raadets Sammenscetning udspandt sig en tcengere Diskussion. Forslagene
gik ud paa, at Ttcevnet skulde virke bevilligende og Raadet have karakter af en Domstol, (eventuel en ny Instans).
Ncevnets Sammensætning 5, deraf 2 Invalider og eventt.
den behandlende Lcege. Raadet fubleres med ko Bisid
dere, der stadig skiftede. Den behandlende Lcege burde
tilkaldes. Fra flere fremkom der Eksempler paa Ncevnets
Lceges mcerkelige Optrceden overfor Invalider og paa
Opfordring medbragte Lcegeattester, udstedt af sonderjydske Lceger. Ingen af Tlcevnets eller Raadets Medlemmer skulde vcere fastansat.
§ 39: Der bor henvirkes til, at Renten maa kunne
fastscettes som vedvarende, „Dauerrente", og Affindelfen
for ..Zivilversorgungsschein" maa igen lovfceskes.
§ 44: krigstillceget maa bevares ubeskaaret.
En ny § maa tilfojes, som indeholder Bestemmelser
om. at Enker efter Krigsinvalider med 50 "/o og mere
nedsat Erhvervsevne skal have Ret til Enkerente, uanset
Sygdommen, som medfarte Doden.
Det betontes, at Enker ikke bor vcere cengstelige ved
en mulig Lovcendring, vi tror ikke. det vil tjene dem til
Skade. Alle for een, alle som een.
Dermed var dette Punkt fcerdig behandlet, og Avisfporgsmaalet kom til Debat.
Sporgsmaalet var, om Medlemsbladet havde lost sin
Opgave. Der ankedes over den noget utiltalende Tone,
hvori nogle klager var fremforte, dog var Meningen den,
at dem. der skulde trceffes, var bleven truffet. Bladet
skulde vcere et Taleror for alle Medlemmer. Uddelingen
af Avisen var lidt vanskelig, og det droftedes, om den
nuvcerende Ordning skulde bibeholdes, eller om den skulde
soregaa gennem Postvcesenet. Bladudvalget, der forblev
det gamle, bemyndigedes til at söge de bedste Veje.
Angaaende fremtidige Delegeretmoder foreslog H. B.
at afholde faadanne efter Behov, og at Afdelingerne
maatte sende en Repræsentant for hvert paabegyndt 100
Medlemmer, alt for at spare paa Hovedkassens Midler.
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Dette vedtoges mod Forslag om to Moder hvert Aar. et
yff storre og et mindre. Et Forflag om at nedsoette Daglzq pengene nedstemtes.
Under Eventuelt stilledes Forslag om et Foreningszzj tegn. H. B. vilde overveje det. Som Samlingssted for
oo vort noeste Stoevne udpegedes Haderslev. Der maatte
go agiteres mere for vor Forening, isoer i de Egne, hvor
^ Foreningen slet ingen Afdeling havde. En Foresporgset,
nv om Renten var skattefri, besvaredes bencegtende. Sonder06 borg var i den Henseende bedst stillet, idet der der toges
zft Hensyn til Renten, som tit var skattefri.
Derefter sluttedes Modes kl. godt 7 med en Tak
sos for den saglige Drostelse og et Leve for vor Organisation.
En indholdsrig Dag var forbi, og vi skildtes for
0^ hver i sin kreds at arbejde for Styrke og godt kammeo? ratskab i vor Sammenslutning.

Socialminister Borgbjerg
>0 og Departementschef Viilow udtaler sig om
ZnvalldenWnel og andre Forhold
angaaende Znvalideloven.
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Socialministeren traf jeg paa sit Arbejdsværelse i
den gamle Ministeriebygning.
Jeg spurgte Ministeren angaaende forskellige Ting.
„De maa hellere tale med Departementschefen, der
er mere inde i Enkelthederne angaaende disse Ting",
sagte Ministeren.
„Ministeren er vel underrettet om de mange klager
angaaende Tlcevnets kontorledelse og Lcegebedommetser?
spurgte jeg saa, i Almindelighed Sagen berorende.
Ministeren nikkede „)a" og rystede med Hovedet.
..Ministeren tvivler maaske angaaende disse klagers
Berettigelse?"
Igen en sagte Hovedrysten.
Derefter gik Samtalen over til nogle Enkeltheder
angaaende klagerne, Ncevnets kontorledelses Behandling
af Invaliderne, Lcegernes Stilling til Ncevnet, den nordslesvigske Befolknings Syn paa Sagen 0. a.
..De vil se. at der fra min Side bliver gjort, hvad
mulig er, for at Forholdene bliver bedre og gode."
Da jeg saa Sporgsmaalet angaaende evtl. Anbringelse af Invalider i dertil egnede Stillinger ved Statsinstitutioner berorte, svarede Ministeren, at han allerede
i lomgere Tid havde beskæftiget sig med denne Sag og
mente at kunne snart komme med et eller andet i saadan Henseende.
Dermed sluttede Ministeren.
Jeg havde det bestemte Indtryk, at Ministeren har
Sagen i sin Helhed noje overvejet og at vi fra Ministerens Side snart kan vente et eller andet, hvorved der
skabes bedre Forhold mellem Rcevn og Invalider samt
andre under denne Lov henhorende.
-tDa Departementschefen ikke lige var til Stede, blev
jeg forst henvist til kontorchefen, der behandler Invalidesagerne og som har deltaget i de Forhandlinger, vort
Lovudvalg sorte ved Ministeriet angaaende forskellige
Sporgsmaal.
Kontorchefen vilde dog ikke udtale sig noermere og
overlod dette til Departementschefen. Den Overbevisning tog jeg med. da Kontorchefen rakte mig Haanden
-i-

5

til Farvel, han indser, at der kan hidfores bedre Sam
arbejde mellem Tlcevnet og de af Loven berorte. kontorchefen var af den Opfattelse, Instruksen vil bidrage
meget til en saadan Forandring til det bedre.
-1-

Departementschef forelagde jeg folgende Sporgsmaal:
Kan den nye Instruks snart ventes, og vil vor Organisations Forslag blive taget til Folge?
Den forste Del af Sporgsmaalet besvarede Depar
tementschefen med. at Instruksen vil sansyntigvis, som
planlagt, vcere foerdig og troede i kraft til 1. Februar.
Sporgsmaalets anden, vigtige Del blev udvigende be
svaret. For Ojebtikket var Instruksen ved Ncevnet til
Udtalelse. Om der vil blive taget Hensyn til vore Henstillinger, svarede Departementschefen ikke paa. —
Saa spurgte jeg videre:
Man horer ikke mere noget om Forhandlinger an
gaaende de smaa Forslag til 2Endringer etter Tilfojelser
kil Loven. Er det skrinlagt?
Svaret lod:
Det bliver ikke videre behandlet. Der kan ikke vcere
Tale om Abndring af den nye Lov. Det skulde For
eningen ogsaa tage i Betragtning. — Naar der er enkelte Sager, som ikke omfattes af Loven, vil Ncevnet og
Raadet sikkert velvillig tage dem under Behandling.
Da jeg saa henviste paa Navnets hidtidige Praksis
i saadanne Tilscelde. bemcerkede Departementschefen:
Vejen staar jo altid aaben for Foreningen for at
henvende sig til andre Myndigheder eller Steder, naar
det drejer sig om saadanne Tilsoelde, der ikke berores
direkte af Loven eller hvor Loven ikke uden videre tillader en tovmcessig Behandling.
Derefter spurgte jeg om Ministeriets Stilling til Invaliders Bekcestigetse ved Statsinstitutioner osv.
Vi har i Sociatraadet i den senere Tid forhandlet
om dette Sporgsmaal, — svarede Departementschefen.
Men Trafiketaterne kan ikke optage nogen, da de selv
har Invalider, som skal underbringes. Foreningen kan
jo — sagte Departementschefen, efter at jeg havde noenvt
det — folge med, hvilke Stillinger der er ledige. Naar
de saa er passende, kan Foreningen jo henvende sig til
Ministeriet, der saa nok skal gore, hvad der lader sig gore.
Da der kom Tale om, hvormange krigsinvalider
der i saadan Henseende kunde vcere Tale om, ncevnte jeg
ca. 100. hvilket jo omtrendt er det rigtige Tal. —
Bliver den fjerde Post i Ncevnet, efter at nu Landsdommer Hammerich er i Tyrkiet, ikke ophcevet, som i
Loven forudset? — spurgte jeg videre.
Det vil den vist ikke forelobig lod Svaret. Forovrigt
er Landsdommer Hammerich ikke endelig gaaet til Tyrkiet. Men naar han bliver der, vil naturligvis denne
fjerde Mand gaa ud af Ncevnet. —
Saa spurgte jeg Departementschefen om sin Opsattelse angaaende „Tvangsoperationerne".
Paa dette Sporgsmaal fik jeg igen et meget undvigende og intetsigende Svar, idet der blev henvist paa
den civile Invalidelovgivning, — til trods for at jeg
iforvejen havde bemcerket, at i enkelte Tilfcelde vilde en
Operation naturligvis kunde hjoelpe. —
Derefter spurgte jeg rentud, om Departementschefen
kendte Hovedpunkterne i de mange vcegtige klager over
Ncevnets Administration og — da smilede Departementschefen afvcebnende — om han tvivlede om klagernes
Berettigelse og de sremforte Bevisers Rigtighed, samt
om det var Departementschefen klar, at klagerne mere
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var rettet mod enkelte Personer end Tlcevnek i Helhed
og som Instans.
Departementschefen noegtede at udtale sig hertil.
Til Slut — Departementschefen blev kaldt bort —
spurgte jeg, om der stadig ikke var forberedet en Ordning. hvorefter Invalidekonsulenterne faar nogle ZNidler
til Raadighed for at kunne hjcelpe ved pludselige nodvendige Rejser til Ncevnet. til smaa Reparationer osv.
Departementschefen mente, der vilde vist ikke vcere
noget i Vejen, naar et Andragende desangaaende blev
rettet til Riinifteriet som sidste Administrationsinstans.
s »
Endelig henvendte jeg mig endnu til Departements
chef Hansen, Formanden for Invalideraadet.
Samtalen drejede sig om alt muligt angaaende In
valideloven, hovedsagelig om konsulenternes Stilling,
Tvangsoperationerne, Tvangsaffindelserne.
Departementschef Hansen, der som bekendt, med stor
Interesse behandler hele det Krigsoffer-Forsorgelsessporgsmaal, indrammede, at det var en stor Fordel. naar konsulenterne raadede over nogle Penge til Udgifter, naar det
skulde gaa hurtig og i andre Tilfoelde, hvor det maatte
anses for mere hensigtsmæssig at have en saadan Ordning. Derimod mente han ikke at kunde se en Aordel
for Invaliderne ved Udvidelse af andre Rettigheder for
Konsulenterne.
Tvangsoperationer — „det kan vi jo ikke saadan
bedomme, det maa vi jo overlade til Loegerne" — sagde
Departementschef Hansen. „Det staar jo saadan i Loven
og kan ikke crndres uden Lovcendring." Selvfolgelig
skulde saadanne Operationer kun foretages, naar der
virkelig en Bedring opnaas.
Tvangsaffindelserne — Departementschefen trak med
Skuldrene og et tvivlende Smil gled over hans Ansigt —,
det er jo saadan en Sag; naar de er betalt, er Invaliderne jo helt foerdig med Loven, paa visse Smaating
ncer. ZNen det kan jo indsendes, og her bliver alt noje
provet.
Det er ingen Sjceldenhed, fortalte Departementschefen, at vi overvejer og igen overvejer og fylder mange
store Arke med de forskellige underbehandlingen af Ak

Lokalafdelingen Haderslev
afholder

stor Skiveskydning
om vMdisulde Kcemier

Lordag. den 30. ds.
fra om Form. kl. 10
og fortscettes

Sondag Form. Kl. 10
Giesig. H. Morlensen
hos

Norregade

Nisd talrig!

Skiveskydningsudvalgel.

terne — der noesken alle er tykke ZNapper,
fremkomne
Oplysninger. Det er mangen Gang ikke let. at komme
til den rigtige Vurdering. Alen alligevel, saa lang Tid
har vi Sagerne da ikke. Ca. 2 TNaaneder har vi dem.
i de fleste Tilfoelde. saa falder Afgorelsen. Og vi er jo
mangen Gang ikke enige med Ncevnet. Det kan vi jo ikke.
,.Vi og jeg skal nok gore, hvad der kan gores, for
at hjoelpe Invaliderne at boere det tunge Lod. de mangen
Gang maa slcebe gennem Livet. Sig det til Deres Kammerater og hils Dem fra mig.
Men de maa aldrig glemme, at ogfaa vi maa arbejde indenfor Lovens Rammer."
Intervieweren.

Tandslet Afdeling.
Tandslet Afdeling afholdt et ZNode i Ertebjerg kro
Sondag. den 29. November Efterm. kl. 3. Der var modt
ca. 50 Medlemmer og Born. A. O'. Formand, Hans
Petersen. Hornp holdt et godt og oplysende Foredrag om
Invalidesporgsmaalet. Augustenborg Drengeorkester under
Ledelse af ). Brygmann gav en rask koncert til Under
holdning.
Efter Kaffebordet opforte de raske Gutter „Den for
heksede Tromme," der faavel som deres ZNnsikunderholdning lonnedes med stoerkt Bifald.
ZNodet sluttedes ved 7-Tiden.
Til Lceserne hermed den Meddelelse fra
Bladudvalget, at Bladet fra 1. April af vil blive uddelt
gennem Postvæsenet. Forarbejdet er i Gang, men ncermere herom kan ikke siges endnu. Prisen vil nok blive
den samme. De forskellige Afdelinger vil i Februar faa
Henvendelser desangaaende, som bedes besvaret hurtigt
og nojagtigt.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Ataaned.
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til Trykkeriet.
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o

Foreningen for sonderjydske krigs- °
beskadigede og Faldnes Efterladte. °
Afdeling 5onderborg.
^

livsforsikring og
korsorgelsesforsikrinZ

c>

o
<
° Lylonsknings'
° Taksigelses- RVI-l

veä Aoäelsanstslten
o
Z teZnes beäst oZ billigst ak Z
Generalforsamling paa Onsdag Aften ° Martin Vv55, ila^si'zlsv ^
den 3. Jebruar 1926 paa Kobenhavn o
8sn6erottinZßacle 18.
o

med Begyndelse Kl. 8 og med efterfolgende Dagsorden:
1. Beretning ang. Delegeretmodet i
Tinglev. 2. Beretning ang. Delegeretmodet i Sonderborg 3. Optagelse af
nye ZNedlemmer. 4. Beftyrelfesvalg.
5. Regnskadsfremlceggelse og Godken
delse. 6. Balg af et ZNedlem til at
kontrolere Avisartiklerne.7. Eventuelt.
Da Dagsordenen er af stor Betyd
ning for de enkelte Aledlemmer bedes
om en god Tilslutning.
Formanden.

LoZtr^kkeri k. L.
lelekon 245

--

I'erleßatle 73

AIax voller - HkoinaZer
Sunäßaäe 40

5unäsaäe 40

Ilätorer alle 8IaZs Reparationer solidt oZ xoät
til neäsatte kriser
Herresssler oZ kliker Xr. 6.50
Osmesssler

?IiIc1cel' Xr. 4.50

„Krigs-Invaliden" redigeres af Lcerer Clausen, kegnoes? udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Lre pr. Eksemviar.
Annoncer pr. 4 Spaltet Petit Linie 2S Lre for Medlemmer;
for Zkke-Medlemmer S0 Lre. Eftertryk af .krigsinvalider," med kildeangioelfe er tilladt.
Trykt i Z. C. Eggert» Bogtrykkeri. Ssnderdorg. Telefon Z4S.
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Det nye pristal og vor Forsorgelse.
Nu synker Priserne, lidt da, og Pristallet er gaaet
ned fra 219 til 194. og det vil medsore en Nedsættelse
af vor Rente (Dyrtidstillægget, i Loven kaldt midlertidigt
Tillceg efter § 31). Der vil nok i Marts Maaned tilgaa
hver enkelt Meddelelse derom.
Ved Lovens Ikrafttræden var pristallet 209 og medforte 12 Gange 5"/o af Grundbelobet for gifte eller dem
ligestillede og 12 Gange 3"/o af Grundbelobet for ugifte
altsaa 60 "/o henh. 36 "/o. Da pristallet i August 1924
blev 219, bragte det os en lille Stigning til 13 Gange
procenttallet, altsaa 65 henh. 39"/<>. Det nye pristal
medforer en Dalen af Dyrtidstillceget med 4 portioner
og det vil. om jeg da forftaar det ret, scette vort midler
tidige Tillceg efter § 31 ned til 9 Gange 5 henh. 3 "/<>, altsaa
45 og 27"/<> af Grundbelobene.
Nogle Udregninger af Rentebelob (hvis da mine An
tagelser stemmer) vil vise Nedgangens Storrelse.
En gift krigsinvalid med 50"/o Erhvervsindskrcenkning vil faa Gruudbelob (§6)
600,00 Ar.
midlert. Tilloeg (831)9x5^ ^45"/o af600kr. 270,00 ..
Tillceg for svoer Skade (§8)
300,00 „
midlert. Tillceg (§44) krigstillceg afvikl, m.24 .. 156,00 ..
aarlig
1326,00 ,.
m a a u e d l i g . . . . 110,50 ,,
En ugift krigsinvalid, 33^;^, faar
Gruudbelob
400,00 kr.
midlert. Tillcrg 9X3<>/<> ^27^ af 400 kr. 108,00 .,
Krigstilloeg
156,00 „
aarlig
664,00 „
m a a u e d l i g . . . . 55,33 „
En statsansat gift Krigsinvalid med 60"/,» nedsat
Erhvervsevne faar:
Gruudbelob (Afdrag 240 kr.)
480,00 kr.
Dyrtidstillæg 45 "/o af 480 kr
216,00 „
Tilloeg for svoer Skade.
480,00 „
Krigstillceg
156,00 „
aarlig
1332,00^^
maanedlig . . . . 111,00 „
En krigsenke med 3 Vorn faar for sig selv:
Grundbelob
720,00 kr.
midlert. Tillceg 45"/<>
324,00 .,
aarlig
1044M
m a a n e d l i g . . . . 87,00 ..
For Bornene:
Grundbelob 300
180 > 180
660.00 Kr.
Dyrtidstillæg 45^/0 af 660 kr
297,00 ..
aarlig
^57,00 ..
m a a n e d l i g . . . . 79,75 ..
ialt aarlig.... 2001.00 ..
ialt maanedlig . . 166,75

?. Aargang

Ved Forlignelse med de ved Loven vedlagde Tabeller
og disse Fingerpeg vil enhver herved kunne udregue, hvor
stort det Rentebelob vil vcrre, der ester det nye pristals
Virkning vil blive udbetalt forste Gang for April Maaned.
Jeg bemcerker endnu en Gang, at jeg ingenlunde
gor krav paa, at det passer nojagtigt, men Fremgangsmaaden vil vcere den anviste, der kan ligge Forhold for
som jeg ikke overskuer, men paa det ncermeste vil det passe.
Clausen.

Hvad nu?
Saadan vil mange, ogsaa udenfor vore Kammeraters
Roekker, have spurgt, da de horte, at Instruksen for Invalidencevnet er ganske saaledes, som de Herrer, der ved
Ncevnet jonglerer med Lovens Bestemmelser har kunnet
onske det.
Som hidindtil vil, skjult ved Ikketilgcengeligheden af
Akterne og rygdcekket af ministerielle Embedsmcend, disse
Herrer kunne skalte og valte efter Forgodtbefindende. De
har endda et Middel mere til at knibe de af Loven berorte, selve denne Instruks.
Men der maa jo findes en Del. der mener, at alt
er saare godt for os, for ellers kunde det vel nceppe vcere
muligt, at der, som jeg bestemt ved. har vceret plante
en Interpellation i Rigsdagen gaaende ud paa, hvorledes
man kunde tillade, ak Invaliderne sagde deres Mening
til Instruksen.
Dette viser, at mange er fnldstoendig desinformeret,
og at de, der har Ansvaret for Lovens Gennemforelse,
ikke tror paa vore Klagers Berettigelse og Rigtighed.
Alen Ministeren ved dog, hvad det drejer sig om.
Forhaabentlig kommer derfra direkte en Ordning af Sagen
der for ftorste Delen, som den nn ligaer, er et personskifte-Sporgsmaal.
At et saadant og saa en virkelig kontrol af Lovens
Gennemforelse fra Lovgivningsmagtens Side vil kunne
hjoelpe, har jeg rentud sagt til Socialministeren, da han
spurgte mig, hvorledes der efter vor Mening kunne skabes
bedre Forhold.
Og Ministeren har lovet at hidfore en 2Endring.
Der er ingen Grund til at tvivle paa, at Ministerens
Ord vil staa ved Magt, scerlig i en Sag som vores, hvor
det ikke drejer sig om forftorrede Udgifter eller principielle
2Endringer, men om det, enhver Statsborger i en ordnet
Stat kan forlange: at de gceldende Love bliver
gennemfort.
Tonder, i Februar 1926.
John Stehn.
Redaktionen onsker at bemcerke, at i nceste Udgave
vil der fremkomme et Aftryk af Instruksens Bestemmelser,
saa hver kan danne sig et Skon over denne. Sporgsmaal,
som maatte fremkomme angaaende denne, vil blive besvaret her i Bladet.
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Ml om den internationale Hojskole
i Helflngor.
ZNange krigsbeskadigede er iflg. krigen bleven ude
af Stand til at passe deres gamle Gerning, andre har
svcert ved det daglige Arbejde, og endelig er der sikkert
en Del, som paa Grund af deres nedsatte Arbejdsevne
ikke kan faa noget Arbejde.
Blandt de sidstncevnte kunde der toenkes ak vcere en
eller anden, der under Arbejdslosheden havde Lyst til
at udvide sine Evner og Anlceg. Og det kan man for
forholdsvis faa penge faa Lejlighed til paa ovennævnte
institut.
Saavidt vides h.?r en Invalid allerede besogt denne
Hojskole og fortscetter nu sit Studium i England.
Folgende Artikel, som er skreven af en ung Dame.
der har vceret paa denne Skole, giver en Rcekke interessante
Oplysninger om den:
„For hvor mange vil denne Skole vcere kendt blot
af Omtale, endsige personligt kendskab? Sikkert ikke mange.
Udover en enkelt Notits i Pressen om Elevantallet
fra Aar til Aar er der tyst omkring dens Gerning. Det bor
siges, at mange Steder i Udlandet er den internationale
Hojskole i Danmark langt bedre kendt og forsiaaet end i
Ideens eget Land. — Alen lad det nn vcere, hvad det
er. det er ikke forste Gang, at vi, i flad Beundring for
alt fremmet, overser det virkelig gode, vi selv skaber.
At Skolen er saa lidet kendt og uden for de fleste
Landsmcends Interesse, skyldes vel ogsaa, at den er for
holdsvis ny.
Intet bliver betragtet med niere Rcedsel, end en
moderne Ides Realisation.
ZNen nu er Skolen en kendsgerning, og et Bevis
for en stor Ides Virkeliggorelse, der Aar efter Aar
bliver mere ubestridelig.
I 1921 fremkom cancl.
Peter Manniche med
Tanken om en Skole, hvis Opgave det var at samle
unge Mennesker — uanset Nationalitets- eller klasseforskel — i et stort Fællesskab.
Som man kan tcenke, blev denne Ide fra alle kanter
modt med noesten hadsk Skepsis. Den fremkom jo i en Tid.
der mere end nogen anden var proeget as Nationernes
indbyrdes Had og spirende Revanchetanker.
Men midt i Had og Ondsind stod Fredstankens store
Bcerere frem for at forkynde Broderskabets Aand.
Den Skole, der skulde bygges, skulde vcere et Led i
Bestrcebelserne for at bygge en Bro mellem Nationerne.
Alle nationale og smaalige klasseuoverenssiemmelser
maatte her falde bort i det daglige Samkvem paa Skolen.
Og trods kloge samtidiges Tvivl og misbilligende
Hovedrysten rejste Skolen sig ved den blaanende Oresund.
Endnu kun saa. men fyldte af Internationalismens
unge Bud. sicevnede unge fra alle Europiens Lande til
Skolen, ja ogsaa fra Amerika og Asien fandt enkelte Reprcesentanter for farvede Racer Dej til Danmark for
forst at se og siden sorstaa.
Og ledet og baaret af samme kongstanke raktes
Hoenderne frem til det hellige Haandtryk, der skulde knytte
de af krigen brudte Hjertebaand. I Begejstring begyndte
Skolen sit Arbejde, og i samme Aand fortscetter den nn:
Blikket vidt aabent mod Tidens Brost og krav, men Gang
paa Gang med Syn mod Idealets siraalende ZNaal.
To selvsicendige kursus, Vinter og Sommer, danner
Skoleaaret. Om Vinteren er Byarbejdere og danske

Haandvoerkere i Flertal, om Sommeren er der derimod
overvejende Udloendinge, der pryder Skolen.
Undervisningen gives i Form af Foredrag paa
Engelsk. Tysk, Fransk og om Vinteren noesten udelukkende
paa Dansk. I Forbindelse med disse Foredrag staar
Undervisningstimerne, hvor de fremmede Sprog tilegnes
gennem indfodte Lcerere. Ulindre Studiekredse om Samsuudssporgsmaal paa Modersmaalet eller et fremmed
Sprog udvider Elevernes aandelige Synskreds og bibringer
dem ny og vcerdifulde Kundskaber. — ZNen mest i det
daglige Samvcer med udenlandskekammerater lceres Sprog,
og tillige vindes Forsiaaelse af mangt og meget, som for
kun kendtes som en uklar Forestilling.
De allerbedste Loererkroefter er knyttede til Skolen. Faa
faste, men Aar efter Aar kommer mange af Udlandets
mest fremragende Dygtigheder til Skolen, for ene og alene
for den gode Sags Skyld at nedlcegge et Arbejde i den
for Internationalismens og Fredens Forstaaelse og Fremme.
Kammeratskabets uskrevne men ubrydelige Lov er hellig
for enhver Elev paa Skolen. Og den Agtelse for anderledes tcenkende og talende, der er saa fvcer at ncere,
skabes i Arbejde og Leg som den store Naturlighed i
Menneskelighedens Aand.
De smukke Omgivelser tager Sindene fangen i frisk
Livsgloede. Ojnene oplades helt naturligt for alt stort
og smukt.
Det Billede, der her somker sig i Sjoelen, laaner
senere Hverdagens smaalige kampe af sin Glans. Det gor
ikke Ejerne til syge Drommere om en jordisk Himmel,
men det inspirerer dem til sunde og sande at gaa ud og
forkynde den store Fred og aandelig Genrejsning.
Grethe Dodt.
Sikkert vilde mange blandt kammeraterne kunne hoste
godt Udbytte af et Ophold paa ovenncevnte Skole, og en
der ikke holdes tilbage af Arbejde, kun har sig selv at
sorge for, og ellers har baade Lyst og Evner dertil, vil
kun gore klogt i at besoge den. Hvor megen Betaling der
krceves, vides ikke saa noje, men en 60—70 kr. maanedl.
Rente kan klare det for Opholdet. Enhver vil ved Henvendelse til Skolen kunne faa alle Oplysninger.
(Tlleddelt af Lcerer Thomsen, Haderslev.)

Sonderborg Amtsorganisation

I

Amtsorganisationen afholdt Sondagen den 31. Ian.
d. A. Eftermiddag Kl. 1 Delegeretmode paa Gcestgivergaarden „Danmark", hvortil der var modt 26 Delegerede
fra 16 Afdelinger. To Afdelinger var ikke repræsenteret.
Formand Hans Petersen. Hornp. aabnede Modet og
bod de modte velkommen. Herefter blev Dagsordenen
bekendtgjort og da denne blev enstemmigt vedtaget gik
man over til Behandling af samme.
Til Punkt 1. der var Godkendelse af Basarens Regnskab. blev de forskellige Udgiftsposter droftede og klarlagte idet Formanden bemcerkede at vi i Aar havde maatte
kobe en ZNasse af Smaating til Tombola og Lykkehjul
faa de samlede Udgifter var, i Forhold til de sorrige
Aar, noget siorre. Efter en lomgere Droftelfe godkendtes
Regnskabet enstemmigt. Basarens Regnskab balancerede
med et Overskud paa 4 406,19 kr.
Andet Punkt paa Dagsordenen var Anvendelse af
Overskudet. Formanden vilde hertil haabe at vi kunde
blive enige om et Forslag naar vi nu gik over til at
drofte de forskellige Forslag der her ved dette Mode vilde
fremkomme fra de enkelte Afdelinger. Efter at de for-
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»Zj skellige Forslag var bleven droslet gik man over til As
ch stemning om to Forslag. 1. Forslag fra Egernsund Afdeling om, at en Del af Overskndet skulde fordeles prozz centual efter Medlemsantal og en Del til Oprettelse af
en Hjælpekasse, der skulde yde direkt Sygehjoelp. 2. For>!s slag, fra Sonderborg Afdeling, om at hele Overskudet
Zs skulde anvendes til samme Formaal men forblive under
!L A.-ö. Administration. Ved den foretagne Afstemning fik
^ Forslag Nr. 111 Stemmer og 7?r. 2 18 Stemmer. Derm med var Forslag Nr. 2 vedtaget.
a) Man enedes herefter om, at der skulde ydes en Konsirmationshjcelp paa 20 kr. til hver konfirmand.
'
d>) Der skulde ydes en Begravelseshjalp paa 125,00 Kr.
En saadan Hjoelp skulde ydes kun til Medlemmer af
Foreningen, for Mand og Hustru, en Enke og dennes
Born samt for Medlemmer, der nyder Forceldrerente.
Denne Bestemmelse skulde forelobig gcelde for 1 Aar.
c) Videre blev der besluttet at der skulde ydes den Sygehjcelp, som en Afdeling ikke kunde efterkomme. De
nyoprettede Afdelinger Nordborg, Graasten, Rinkences og Broager saar tildelt 3 kr. pr. Medlem, da
man gik ud fra, at de ikke var i Stand til at kunne
yde Sygehjcelp i et faa stort Omfang som de andre
Afdelinger.
Det tredie punkt angaaende Diceter til Reprcesentanter blev udsat til noeste Mode.
Under punkt Eventuelt drostedes bl. a. Avisen, der
>ij til 1. April d. A. skulde udgaa gennem Postvæsenet, Hjcelpekassen og andre Foreningsanliggender. Herefter sluttede
L Formanden Modet idet han udtalte sin Tak for den saglige
^ Forhandling dette Mode var bleven Genstand for. Modet
lis sluttedes ved 5 Tiden.

Is

Sonderborg Afdeling

Onsdag Aften den 3. Februar afholdt den hervcerende
A Forening for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes
Ä Efterladte sin aarlige Generalforsamling paa Hotel „kobenhavn".
Formanden, Magistratsassistent I.Hermansen aabnede
D Generalforsamlingen og bod de modte Velkommen. Efter
at Dagsordenen var bekendtgjort og godkendt gik man
Is straks over til Behandling af samme. Til det forste Punkt
sv aflagte Formanden en Beretning fra Delegeretmodet i
I Tinglev og oplceste samtidig den affattede Protokol. Beretningen tiltraadtes. Under andet punkt droftede man
os soerligt Amtsorganisationens Delegeretmode der afholdes
L Sondag den 31. Januar. Her drosledes soerligt Basarens
O Overskud og de Beslutninger der var bleven taget m. H. t.
0 Overskudets Anvendelse. Basarens Regnskab havde udw vist et Overskud paa 4 406,19 kr., og skulde anvendes
)s saaledes at der ydedes 20 kr. til hver konfirmand og ved
C Dodstilfcelde en Begravelseshjalp paa 125 kr. og tilligemed
Is skulde der ydes Sygehjcelp dog kun her udover det Belob
z<j de respektive Afdelinger ikke kan efterkomme. Iovrigt
Ijj tiltraadte Forsamlingen alle Beslutninger.
Derefter foretog man Valg af en Bestyrelse. De
efter Tur afgaaede Medlemmer, Ttcestsorm. A. Petersen.
Sekretoer H. Elausen, kasserer Max Moller og Bisidder
1 Enkefru Gernhöfer genvalgtes.
IStedet for Enkefru Sorgensenblev Fru Wohlfart valgt
os som Bisidder. Til Revisorer genvalgtes Alfred kornath
zo og Ehr. Mikkelsen. Ved Fremlæggelsen af Regnskabet
;o oplceste kasserer Max Moller de forskellige Ind- og Ud-

gistsposter, hvortil han gav en ncermere Redegorelse.
Regnskabet der balancerede med en kassebeholdning paa
276,41 Kr. blev herefter enstemmigt godkendt. Under
Eventuelt meddelte det ved sidste Mode nedsatte Ud
valg, at det havde besluttet at vente med Afholdelsen
af Fester, da der f. T. afholdtes saa mange andre For
anstaltninger. Da der ankedes over de rnssisske kriger
graves Vedligeholdelse, besluttedes der at efterse disse og
lade Stenene opfriske ved Maling. Angaaende Mindestenen skal der rettes en skriftlig Henvendelse til Menighedsraadet. Den lange Dagsorden var scerdig behandlet
og Formanden sluttede Modet med Haabet om et godt
Samarbejde i det kommende Aar. Modet sluttedes ved
11 Tiden.
Bestyrelsen.

I

Vester-Sottrup Afdeling

^

Vester-Sottrup Afdeling afholdt Lordag den 13. Febr.
i Vester-Sottrup Stationskro sit Maanedsmode med en
Dagsorden paa 5 Punkter. Det var bekendtgjort en
4—5 Dage forud. Efter Dagsordenens Behandning klarlagde undertegnede for de tilstedeværende Medlemmer, i
hvilket sovende Tempo vor Afdeling gik sin Fremtid imode.
As Foreningens 42 Medlemmer moder sige og og skrive
altid blot 10 til 12 Mand og desvcerre altid de samme.
For dem er jeg glad, men det er for lidt. Til de Medlemmer, der aldrig moder, onsker jeg at sige: Tror I, at
det er en Fornojelse for Bestyrelsen og os at gennemdrofte Dagsordenen og at tage Beslutninger, naar der er
saa ringe Interesse, da ser I forkert paa Sagen.
Gaar det ellers lidt forkert for eder med Undersogelse og
Rentenedscettelse, saa skalI nok vcere der og skraale op
om Noevnet, Tak skal I have. — Jeg skriver blot denne
lille Artikel sor at gore eder vaagen. I skal ikke vcere
for stolte til at komme til vore Moder, hvad enken I nu
er Bonder eller Haandvcerkere. I krigen var vi alle
lige gode, saa kan vi vel ogsaa nok vcere det ved vore
Moder. Jeg tror, at mange af eder ikke vil vcere eders
Skrobeligheder bekendt, eller gaarI og sover de 28 Dage
om Maaneden for at vcere rigtig vaagen den 29. til at
gribe efter Renten med begge Hcender, ja den er brav!
Jeg haaber nu, at 3 ikke bliver helt fovnig, og at I,
naar I bliver rigtig vaagen. skcelder mig Pelsen fuld for
denne lille Opmcerksomhed.
Vi afholder nceste Mode med Generalforsamling og
en Taler, der vil klarlcegge vore Forhold og paapege den
alvorlige Fare for os. naar Sammenholdet svigter. Dette
Mode vil finde Sted i Vester-Sottrup Stationskro Lordag, den 13. Marts, kl. 8 Aften. Vi beder huske Datoen
og haaber at faa eder alle at se.
Jorgen Ssrensen.

Ullerup Afdeling
afholdt Fredag den 29. Januar et Mode i I. Norns Kro
i Ullerup.
Der aflagdesBeretning fraDelegeretmodet i Tinglev, og
der skulde vcelges en ny Bestyrelse. De asgaaende Medlemmer Jens Petersen. Bogeskov og Hans Jorgensen.Blans
genvalgtes og ved et Udfyldningsvalg blev Joh. Fick valgt
til kasserer i Stedet for I. Andresen.
Det vedtoges at afholde et Mode i forske Maaned
af hvert kvartal, og dette Modes Afholdelse skal bekendtgores i „krigsinvaliden."

„krigs-I'nvaliden"
Graasten Afdeling
Foreningen har afholdt to Medlemsmoder, d. 25. Ian.
og 3. Februar.
Iforste Mode droftedes Anvendelsen af Amtsbasarens
Overskud. Det sidste var besogt af 2O Medlemmer. 4 nye
var optaget i den sidste Tid. Det besluttedes at yde de
Delegerede til A.-O. Moder 5 kr. Dagpenge. Der berettedes om A.-O. sidste Delegeretmode og dets Beslutmuger. Mod en Avisartikel angaaende en Anbefaling
for Bevilling til Icegerslyst kro fra Foreningen protesteredes
der stoerkt, denne Anbefaling er fremkommen uden Foreningeus Samtykke og Vidende.
Auerbach.

Aabenraa Afdeling
afholdt Generalforsamling den 16. Februar, Asien kl. 8
i Lorenz Hansens Gcestgivergaard. Formanden kammerat
Gregersen bod de modte velkommen, og afgav Beretning
for Regnskabsaaret 1925. Formanden manede stoerkt til
at udvise mere Interesse for Krigsinvalidernes Sag ved
ak deltage i Moderne.
Derefter fremlagte kassereren Regnskabet, som blev
godkendt af Forsamlingen.
Da Formanden og Næstformanden ikke onskede Genvalg. valgtes Snedkermester Chr. Johansen til Formand
og Chr. Gregersen til Næstformand. De ovrige Besty
relsesmedlemmer genvalgtes. Forsamlingen rejste sig som
Tak til den afgaaende Formand. Det blev besluttet, at
afholde et sluttet Bal for Medlemmerne den 17. April i
Stadttheater. Gregersen og Petersen afgav Beretning om
2Endringer til den nye Invalidelov.
De foreliggende Sager blev behandlet paa en livlig
og interessant Maade.
Generalforsamlingen, som var meaet aodt besoat,
sluttede ved 11-Tiden.
Bestyrelsen.

Skodborg-)els Afdeling
afholdt Generalforsamling i Skodbora den 2. Februar oa
i Jels den 4. Februar.
Formanden aflagde Beretning fra Delegeretmodet i
Tinglev. Regnskabet blev forelagt og godkendt. Afdelingen staar nu med 54 Medlemmer. Der var derefter
Balg til Bestyrelsen, og den bestaar nu af folgende:
Formand H. Tandrup, Skodborg. Noestformand Bagerm.
Buchard, Jels. 1. Sekrt. P. Simonsen, Skodborg, 2. Sekrt.
H. P. Dinnesen, Jels. kasserer P. Chr. Frochr, Skodborg.
Supleauter Enkefru Else Brink, Skodborg. Enkefru Brigitte
Friis, Jels.
De Medlemmer, som endnu ikke har betalt Medlemsbidrag for Aaret 1925 bedes betale det fsr 1. April.
Medlemmer i Jels-Gronnebcek kan betale til Bagermester
Buchard, og Medlemmer i Skodborg til H. Tandrup eller
P. Frochr.

Rodding Afdeling
Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede
og faldnes Efterladte

29. Marts 1924, og pegede paa de Paragraffer, man indenfor Foreningen
onsker cendret. Han oplyste, at der nu er 2687 krigsbeskadigede og 1963
efterladte, som faar Invalideren!?, men at endnu kun ca. halvdelen af
de berettigede faar Rente. Endvidere oplyste Taleren, at man onfker
Invalidekonsulenterne fast ansatte, uashcenqig af Raadet eller Ncevnet,
hvorved Konsulenterne bliver et Bindeled mellem Invaliderne og Raadet.
og kan tage mere hensyn til Invalidernes Krav.
Taleren understregede iovrigt, hvad man onskede gennemfort ved
Revisionen af Loven fra 29. Rlarts 1924. han oplyste sluttelig. Hvormeget de Portioner andrager, der bortfalder med Dyrtidstillceget.
Ved det efterfolgende Kaffebord fandt der en Droftelse Sted, hvor
Gaardejer N. Aalling. Rodding, ved et Eksempel paaviste. hvor lidt
Hensyn man indenfor Invalidenceonet tager til de private Lceger og deres
Erklæringer. Der blev endvidere anket over. at Ligningsmyndighederne
tog for lidt Hensyn til de faldnes efterladte Enker, naar de paalignede Skat.
Lcerer Thomsen besvarede iovrigt de stillede Sporgsmaal, og frem
kom med en Del Eksempler paa Invalidelovens forskellige Fortolkninger.
Derefter fandt Generalforsamlingen Sted.

Et Aeltbrev.
(Af Breve til Hjemmet.)

Don, den 20. September 1915.
Koere lille L.
7lu er det jo snart Din Fodselsdag, og Far kommer
nok til at skrive et lille Brev til Dig. Du har jo visk
Besog af Dine Beninder, og i leger vel faa det staar efter.
Du bliver jo 8 Aar nu og er ved at blive en stor Pige.
Det er ingen rar og god Tid denne, lille Pige min.
Du kan jo nok allerede forstaa, at Krig er noget sorscerdelig slemt, ikke alene fordi Far maa vcere borte, fra jer
alle derhjemme, men i det hele.
Der er saa mange smaa Born, der i denne Tid mister
deres Far. saa de aldrig mere faar ham at se. Du vil
jo saa maaske sporge, hvorfor alt dette skal voere, og der
er jo ikke andet at svare Dig, end det er, fordi Menneskene ikke er saa kloge og gode, som de skulde voere, og
husk paa det, som de kunde vcere.
Jeg haaber, lille Tos, at alt det forfærdelige ikke vil
gore saa meget Indtryk paa Dig, saa det formorker Din
Barndom alt for meget, det vilde Far nodig have.
Du skulde jo gerne blive en rask og sund Pige, der
kan gloede Dig sammen med Dine kammerater. Du har
jo meget at voere glad for, Du har jo Mor og de tre
smaa Soskende derhjemme at vcere glad ved hver eneste Dag.
Men lille L. — om denne slemme Tid kunde faa
Dig til at huske hele dit Liv, at vi Mennesker, ikke er
kloge og gode nok, for det er jo det, det kommer an paa for os
allesammen, baade store og smaa. For kun naar man
er klog kan man forstaa at vcere god paa den rigtige
Maade.
Husk det min lille Pige, saa vil Du med Tiden blive
en stor Pige, som Far og Mor og alle andre Mennesker
vil vcere glade for.
Det er vel slet ikke saa noemt at forstaa for en lille
Pige, men naar Mor hjoelper Dig og foklarer Dig det,
saa gaar det nok.
Nu havde jeg noer glemt at onske Dig kil Lykke, men
det vil jeg da gore, onske Dig en glad Fodselsdag og et
godt nyt Aar.
kan du saa hilse I. og D. fra Far og lille S. ogfaa
selv faar Du de bedste Hilsener fra
Din egen Far.

En konfirmeret Sreng eykonsknlngs- 6 ^ t

i Rodding afholdt den 21. Februar Generalforsamling og Rlode paa foges til 15. April eller 1. ZNaj paa
Christophersens hotel.
et lille Landsted. Skriftlig Henven
Ved 4-Tiden aabnede Formanden, kommis Fr. Buchard. Rodding
Modet med nogle Delkomstord til de ca. 100 Deltagere, som var modt. delse til
Han overgav derefter Ordet til Lcrrer Thomsen, Haderslev, der, som
Husmand Frederik Iversen,
RIedlem af Lovudvalget, i et Foredrag gennemgik Invalideloven af
^Aalkjcer pr. Gabol.

Taffigelses- -tvv l. I.
kvßtr^kkeri k. L.
lelekon 245

--

kerlezsäe 73

.Krigs-Invaliden" redigeres af Lcerer Clausen, kegnoes; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemvlr.r,
Annoncer pr. 4 Spaltet petit Linie 2S Lre for Medlemmer;
for Zkke-Medlemmer S0 Lre. Eftertryk af .Krigs-Znvaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i Z. C. Eggerts Bogtrykkeri. Sanderborg. Telefon Z4S.
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Nr. 1

Instruks for Invalidencevnet i Sonderborg
§i.
Ncevnets Opgave er at fastscette og foranledige udbetalt de i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 om Forsorgelse af militcere Invalider og faadannes efterladte i de
ssnderjydske Landsdele omhandlede Forsorgelser m. m. samt
Sygehjcelp og at yde Invalider og de efterladte Raad,
faa vidt det efter de foreliggende Forhold skonnes paakrcevet. Endvidere paahviler det Ncevnet at bringe til
Udforelfe de af Invalideraadet paa Grundlag as § 38 i
forncevnte Lov trufne Afgorelser.
Til Driften af Ncevnets kontor og det nnder dette
horende Bandageri antager Ncevnets Formand med Socialministeriets Godkendelse det fornodne Personale.
Til at bistaa ved Vejledningen af Invaliderne og de
efterladte kan Ncevnet med Ministeriets Samtykke antage
midlertidig Medhjcelp (konsulenter) ogsaa udenfor Navnets
Kontor i Sonderborg.
§2.

I hele sin Virksomhed skal Ncevnet og dets Medhjcelp
af yderste Evne drage Omsorg for, at der saa hurtigt og
virksomt som muligt ydes Invaliderne og deres efterladte
Bistand ved Fremsættelsen af Andragender om Forsorgelser
m. v., og at Fremskaffelse af alle fornodne Oplysninger
til Bedommelse af disse Andragenders Berettigelse frem
skyndes mest muligt, for at Navnets Afgorelse kan trceffes
og ivcerkscettes med tilborlig Hurtighed og Nsjagtighed.
Ncevnet samles til Mode efter Formandens Indkaldelse, saa ofte de foreliggende Sager gor det fornodent.
Formanden leder Moderne, medmindre han ved Sygdom
eller andet lovligt Forfald er forhindret, i hvilket Tilfcelde
han udpeger et andet Medlem til at fore Forfcedet.
Forud for Moderne skal Ncevnets Medlemmer have
Lejlighed til at gore sig bekendt med de foreliggende Sagers
Aktstykker. I scerlige Tilfcelde kan Formanden lade en
Sag afgore ved skriftlig Votering.
De til Votering foreliggende Sager afgores ved
Stemmeflerhed.
I Tilfcelde af Stemmelighed er Formandens (eller
hans Stedfortræders) Stemmme den Afgorende.
Ingen Sag er at betragte som afgjort, medmindre
mindst 2Medlemmer, (indtil den i §48 iLov af 29. Marts 24
omhandlede Reduktion har fundet Sted dog 3 Medlemmer),
Formanden eller hans Stedfortræder heri indbefattet, har
afgivet deres Stemmer.
§4.

Ikontoret journaliseres alle indkomne Sager, ligesom
der anlcegges Akter for samtlige Andragere om Forsorgelse
og Sygehjcelp og de personer, som allerede fra tysk Tid
har modtaget Forsorgelse. Endvidere forberedes Sagernes

Behandling ved Indhentelse af skematiske og andre Oplysninger.
Sporgeskemaer, som tilsendes Andragere om Invalideforforgelfe kil Udfyldning, skal vcere ledsaget af en Formular til Lcegeerklcering til Brug for den Lcege, af hvem
Andrageren onsker sig undersogt.
Andragender om Forhojelse af Invalideforsorgelsen
skal ligeledes vcere ledsaget af en udforlig Lcegeerklcering
over Helbredstilstanden og navnlig den anerkendte Militcerinvaliditets Tilstand paa det Tidspunkt, Andragendet
fremscettes.
Udgifter til Udstedelse af de her ncevnte Lcegeattester
refunderes Andrageren, faafremt Invaliditeten anerkendes
henholdsvis at vcere hidfort eller forvcerret af Militær
tjenesten, eller hvor der er indgivet Anfogning om Forhojelse as Forsorgelsen, saafremt saadan Anfogning bevilges
Refusion af disse Udgifter kan dog kun finde Sted indtil
et af Ncevnet fastsat og af Ministeriet godkendt Hojestebelob.
Naar en Behandling af Andragendet ikke skonnes at
kunne finde Sted paa Grundlag af en saadan Lcegeerkcering, indkaldes Ansogeren til Undersogelse hos Ncevnets
Overlcege en af Ncevnets Lågekonsulenter. en anden Spe
ciallage eller til Observation paa Statshospitalet i Sonderborg eller et andet dertil egnet Sygehus.
Til Hjcelp for Bedommelsen af, hvorvidt den angivne
Lidelse skylder Militærtjenesten eller er forvcerret af denne
ligesom af Erhvervsindskrcenkningens Omfang, kan Ncevnet
indkalde Oplysninger frakommunalbestyrelserne eller politi
myndighederne.
§5.

Ved Indkaldelse af Anfogere om Invalideforsorgelse
til Undersogelse (jfr. § 4) refunderes Billetudgifterne (paa
Jernbanerejser almindeligvis III. klasse) til Hen- og Tilbagerejsen af Ncevnet. Endvidere har Ansogerne krav paa
Dag- og Timepenge for den Tid,Undersogelse« gorFravcerelse
fra Hjemmet nodvendig. Disse fastsattes indtil videre tit
6 kr. pr. Dag, og 10 kr. pr. Dogn (Dag og Nat) og for
et Tidsrum paa under 12 Timer ydes der 50 Ore pr. Time.
Til disse Belob ydes der indtil videre et midlertidigt Tillceg
efter Reglerne i § 31 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924.
Ved Observationer maa der dog kun udbetales Dag- og
Timepenge for den Tid, som tilbringes ved Hen- og Tilbage
rejsen, idet de med Opholdet paa Sygehuset forbundne
Omkostninger udredes af Ncevnet.
§6.
De af Ncevnet trufne Afgorelser, over hvilke der fores
scerskilt Protokol, meddeles Ansogerne eller vedkommende
Invalider og Efterladte hurtigst muligt, og Meddelelserne
om Fasiscettelse og Ncegtelse af Forsorgelser skal indeholde
Bemcerkning om, at Afgorelfen inden 3 Maaneder fra
Meddelelsens Dato kan paaklages for Invalideraadet, og
at klagen over Ncevnets Afgorelse i saa Fald af klageren

„Krigs-Jnvaliden"
skal indsendes til Ncevuet der foranstalter klagen, ledsaget
af Sagens Akter (herunder Udskrift af Protokollen over
Afgorelser med eventuelle Dissenser) ogNcevnets Udtalelser
over Klagen indsendt til Invalideraadet. der kan forlange
yderligere Oplysninger fremskaffede af Noevnet.
De i Henhold til Lovens § 17 trufne Afgorelser skal
indeholde Bemærkning om. at Afgorelfen inden 1 Maaned
fra Meddelelsens Dato kan paaklages for Invalideraadet.

Herfra undtages dog Ncevnets rent interne Akter.
Voteringer og Lcegeerklcermger af Ncevnets Lceger.
Til den , Lovens § 16. Pkt. i, ucevnte Medicin hen
regnes ikke de i Indenrigsministeriets Bekendtqorelse
Nr. 445 af 1. Oktober 1921 under H 2. Pkt. 1 4 oa 6
ncevnte Lcegemidler.

8 12.
Alle maanedlige Udbetalinger af Forforgelsesbelob
foregaar gennem Postkontorerne i Henhold til staaende
Udgiftsordrer. hvorimod Udbetalinger en Gang for alle
anvises ved scerlige Udbetalingsanvisninger. De af Post
kontorerne i Maanedens Lob udbetalte Belob opfores i
en samlet Sum i Maanedsregnskabel med Generaldirektoratet for Postvæsenet, der tilstiller Finansministeriet
samlet Opgorelse over de udbetalte Belob, hvorefter den
samlede Sum ved Finansministeriets Foranstaltning i
Statsbogholderiets Boger godskrives Postvæsenet og belastes Socialministeriet.
Endvidere meddeler Generaldirektoratet Invalidencevnet, hvilke samlede Belob der maanedlig er udbetalt
ved hvert af de paagcrldende Postkontorer.
Revisionen af de udbetalte Belob foretages af Invalidencevnet, til hvilket Aormaal Postkontorerne efter endt
Udbetaling for hver ZNaaned tilstiller Ncevnet Regnskaberne
indeholdende Fortegnelserne med tilhorende Kvitteringer
hvorefter Rcevnet straks ved Regnskabernes Modtagelse
tilstiller Postkontorerne kvittering herfor med Angivelse
af Regnskabets samlede Sum.
Efter foretaget Revision, saa vidt muligt dog senest
med Maanedens Udgang, sammenlignes Regnskabernes
Slutsummer med de af Generalpostdirektoratet meddelte
Belob, og Ncevnet meddeler derefter de Postkontorer, i
hvis Regnskaber der er forefunden Uoverensstemmelser,
hvilke Belob der i Henhold til de foretagne Antegnelser
bor tillcegges, henholdsvis fradrages Maanedsbelobene i
ncefte Regnskab.

§8.
Angaaende ncermere Detailler i Noevnets Forretnings
gang med Postvæsenet troeffer Noevnets Formand Aftale
med Generaldirektoratet for Postvæsenet.
8 S.
Alle gennem Ncevnets kontor ndgaaende skriftlige
Ekspeditioner (herunder Anvisningsbegceringer) kopieres
og registreres i kontoret, gennem hvilket ogfaa samtlige
med Ncevnets Virksomhed forbundne Udgifter med Und
tagelse af Lonninger til Ncevnets Tjenestemand udbetales
og bogfores.
De fornodne Belob til disse Udgifters Afholdelse rekvireres under behorig Forklaring maanedlig forud i runde
Summer fra Socialministeriet, til hvilket der efter hvert
Finansaars Udgang vil vcere at indsende et behorigt
specificeret Regnskab.

8 10.
Ansogere om Invalide- og Efterladteforsorgelse samt
om Sygehjalp skal, saafremt Ansogningen ikke bevilges,
paa Forlangende vcere berettiget til inden 3 Maaneder
fra Afslagets Meddelelse (klagefristens Udlob) een Gang
at faa Adgang til — paa Ncevnets kontor eller efter
Omstændighederne paa Politimesterens kontor — at se
de i Sagen afgivne Erklæringer og at tage Afskrift af
samme.

Til de i Lovens § 16, Pkt. 2, i Lov af 29. Marts 1924
ncevnte Proteser horer endvidere det til Beklcednmg af
Benproteser nodvendige Aodtoj.
As saadant Fodtoj kan der almindeligvis dog kun
udleveres 1 Soet aarligt til hver.
For orthopcedisk Fodtoj gcelder ligeledes, at der i
Almindelighed kun kan kroeves Nylevering af 1 Scet aarligt,
hvorved det dog er overladt Invaliden 'at voelge imellem
Arbejds- og Sondagsstovler.
Iovrigt er det overladt Ncevneks Overlage i de enkelte
Tilfoelde at trceffe Bestemmelse om Omfanget af For
syningen med Proteser og andre Hjcelpemidler, ligesom
at afgore Sporgsmaal om disses Erstatning eller Istandscettelse.
8 13.
De i Lovens H 16, Pkt. 3, i Lov af 29. Marts 1924
omhandlede Rejseomkostninger m. v. beregnes paa samme
Maade som for Ansogere om Invalideforforgelse (jfr. § 5)
medens de med Indsendelse af Proteser m. m. til Istandscettelse forbundne Udgifter refunderes efter fremlagt
Regning.
§ 14.
Ncevnet bemyndiges til imod passende Betaling paa
dets orthopcediske Vcerksted at lade fremstille Proteser.
Bandager og lignende Hjcelpemidler, der maatte blive
bestilt af Invalidesorsikringsfonden. Sygehuse samt fra
privat Side; ligeledes kan faadanne Proteser m. v. paa
samme Maade underkastes de fornodne Reparationer eller
Forandringer.
Fremstillingen af faadanne Proteser m. v. maa dog
ikke forsinke Forsyningen af de militcere Invalider med
Proteser og andre Hjcelpemidler.
8 15.
Ncevnets Medlemmer, konsulenter, kontorpersonale
og andre Medhjcelpere er forpligtede til overfor Trediemand at iagttage ubrodelig Tavshed om alt, hvad de i
ncevnte deres Egenskab erfarer.

8 16.
Tvivlsomme Sporgsmaal vedrorende Fortolkningen
af ncervcerende Instruks afgores af Socialministeriet, der
iovrigt forbeholder sig Ret til til enhver Tid enten af
egen Drift eller efter Henstilling fra Ncevnets Side at
foretage faadanne Abndringer i eller Suppleringer af In
struksens Bestemmelser, som maatte findes paakrcevede.
8 I?Ncervcerende Instruks, der trceder i Stedet for den af
Finansministeriet den 13. Januar 1921 udfcerdigede Instruks, trceder i Krast den 1. Februar 1926.
Socialministeriet, den 30. Januar 1926.
F. ). Borgbjerg.
R. Lassen.

„Krigs-Invaliden"
Socialministeriets Instruks.
Ara Socialministeriet har vi nu modtaget Instruks
for Invatidencevnet i Sonderborg. Det forbavser meget,
at Ministeriet ikke har taget hensyn til vore Onsker.
Vore Onsker var ikke af okonomisk Art og vilde have
virket til stor Beroligelse for alle Invalider og Efterladte.
For Eksempel Aktesporgsmaalet. hvorfor kan vi ikke
faa hele Akten. incl. Erklæringer fraNoevnets Lcrger, at se?
En saadan Afgorelfe som nu er falden, kan ikke andet
end skabe Mistillid til Noevnet og Raadet. Invalideretten
giver dog Adgang til Akterne og i henhold til Lov af
2. II. 66 har vi krav paa Indsigt i Akterne. Vi har

henvendt os til et af de mest ansete Sagforerfirmaer her
i Landet og da faaet vores Opfattelse bekræftet. Lige
ledes kan § 11 i Instruksen anses som et Indgreb i Lov
Nr. 100 af 29. Marts 1924. Forarmcevnte Lov bestemmer
i § 16, ak Invaliden har krav paa Udlevering af Me
dicin. herunder maa dog forstaas den Medicin. som
Loegen foreskriver, og dette uden Forbehold til de Ind
skrænkninger, som bestaar i henhold til Sygekasseloven.
Bestyrelsen har paa Foreningens Vegne indanket disse
Sager for Domstolene. Saasnart Domsafsigelsen har
fundet Sted, vil der komme yderligere Meddelelser i
„Krigsinvaliden".
Bestyrelsen.

Invalideforssrgelfe fra 1. April 1926.
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Tabel 1

27,50 34,75 42.— 49,25 61.35 8 1 - 110,50 140- 159,70 184,25 199,

Tabel 2

13- 13- 13.— 20.25 32,35 52,- 81,50 I I I - 121,— 133,50 141- 156 — 17125,70 32,05 38,40 44,75 55,35 73,80 101,50 129,20 147,70 170,75 184.60 212,30 240 —
1 3 - 13.— 1 3 — 1 9 , 3 5 29,95 48,40 76,10 103,80 113,80 126,30 133.80 148,80 163,80

Tabel 3
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7

9,70 14,50 19,35 24.20 32,25 48,70
—
4,85 12,90 29,35
8,50 12,70 16,95 21,20 28,25 43,90
—

—

73,35
54,—
67,35

228,50 258 —

98 — 114,45 135 — 147.35 172 — 196,70
78,70 88,70 101,20 108,70 123,70 138,70
90,80 106,45 126- 137,75 161.20 184,70

4,25 11,30 26,95 50,40 73,90 83,90 96,40 103,90 118.90
31,85 41,30 50,70 60,15 75,85 98,40 132,25 166,10 188,70 216,90 233,80 267.65
Tabel 9
Tabel 10 13- 13- 13,— 22,45 38,15 60,70 94,55 128,40 138,40 150,90 158,40 173,40
Tabel 11 29,55 37,80 46,05 54,30 68,05 89,05 120,55 152,10 173,10 199,35 215,10 246.60
Tabel 8

—

—

133,90
301,50
188,40
278,10

Enke - og Vorneforsorgelse fra i. April 1926.
Enker

Tabel 12

87-

Tabel 13

58 —

med

1
Barn

2
Born

3
Born

4
Born

5
Born

6
Born

7
Born

8
Born

9
Born

10
Born

123.25 145 — 166,75 188,50 210,25 232 — 253.75 275,50 297,25 319,
36.25 58,— 79,75 101,50 123,25 145 — 166.75 188,50 210,25 232 —
79.75 94,25 108.75 123,25 137,75 152,25 166.75 181,25 195,75 210,25
50.75

36,25

Tabel 14

38.10

76,20 114.30 152,40 190,50 228,60 266,70 304,80

Tabel 15

25.40

50,80

Tabel 16

31.75

50,80

65,25

79,75

94,25 108,75 123,25 137,75 152,25

21.75

76.20 101,60 127 — 152,40 177,80 203,20
69.85 88,90 107,95 127 — 146,05 165,10

Hvorfor klager De?
Et saadant Sporgsmaal fremsattes kun af dem, der
ikke kender Forholdene.
Vi krigsinvalider klager, forde vi bliver forurettet.
Jeg blev indkaldt til tysk Militærtjeneste i Maj 1915 som
sund og rask Mand. Ester at jeg i 1917 blev saaret i
begge Ben og i hovedet, har jeg voeret paa mange Lazaretter, og i December 1918 blev jeg hjemsendt som In
valid med en Rente as ca. 53 Mark.
Da Sonderjylland blev genforenet med Danmark blev
min Rente omregnet til ca. 47 kroner.
ITidens Lob folte jeg mig svagere, og derfor ind
sendte jeg Andragende til Noevnet i Sonderborg om Rentesorhgjelse. Jeg fik herpaa Ordre til at skaffe en Loegeattest

fra min hjemlige Loege. hr.Amtsloege I)r. Lausten-Thomsen
udstedte den forlangte Attest og erklærede mig for 40"/«>
erhversudygtig. Denne indsendte jeg, men fik saa Ordre
til at stille tit Efterunderfogelsen, naar den engang blev
foretaget. Denne EfternndersogelsefandtSted i Skoerbcek, og
blev, saa vidt jeg ved. foretaget af en Lcege hansen.
Samme Lcxge erkloerede mig for saa vidt sund og rask.
Da jeg saaledes blev anvist paa mig selv, sogte jeg
en Stilling i Statstjenesten, og i de sorlobne 5 Aar har
jeg stadig fornyet mine Andragender, men altid faaet
Svaret, at man vilde have mit Andragende i Erindring.
Det ser ud til, at vi Sonderjyder i mange Tilfoelde
tilsidesattes for Rigsdanskerne til Trods for at vi kan
mode med de samme kvalifikationer. Beviser for denne
Paastand har jeg.
Albert Christensen. Skoerboek.

„Krigs-Invaliden"

Offentlig konkurrence.
paa et Mode i Tinglev blev der vedtaget, at Vestyrelsen skulde komme med Forslag angaaende et Foreningsmoerke eller Tegn. 2 denne Anledning skal vi
herved anmode Medlemmerne om at indgive Udkast til
et saadant til Bestyrelsen inden Udgangen af April Maaned
d. A.
De tre bedste Udkast prcemieres med henholdsvis
kr. 25. 15 og 10.
Bestyrelsen.

Et lykkeligt Menneske.
For nogle Maaneder siden loche jeg i ..krigsinva
liden". at Gloeden har sin Rod i et taknemmeligt og til
freds Sind.
Men hvordan faar et Menneske saadant Sind?
Skulde der ikke voere en og anden blandt kammeraterne
som allerede lomge har gaaet og syslet med disse Tanker"?
Hvordan bliver jeg et lykkeligt og tilfreds Menneske?
Jeg vil svare med et Bibelord: „Jeg er Vejen og
Sandheden og Livet." — Jesus Kristus —. han er den
eneste og sande Vej til varig Gloede og Lykke. Det er
min egen og mange tusind Menneskers salige Erfaring.
Han er den eneste, der kan give et Menneske et taknemmeligt og tilfreds Sind.
Han, den store Fredsfyrste, taler ogsaa til os i Dag:
„Se. jeg ftaar for Dören og banker". Og jeg vilde onske
at I, som loeser dette, vilde aabne Hjertets Dor for ham.
at han kunde faa Lov til at bo derinde.
Ja. faa bliver Hjertet fyldt med dyb Fred og Glcede,
som ingen og intet i Verden kan tage fra os. Vore
Renter og vort Helbred kan man tage fra os, men Glceden
i Kristus er der ingen, som kan tage.
Med venlig Hilsen
eders kammerat Paul Voss,
forhenv, Sergeant

I,
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Medlemmer indenfor Sonderborg
Afdeling, husk nu. efter at Avisen
udsendes gennem Postvæsenet, omgasende at anmelde enhver Flytning til Formanden.
). Hermannsen, Formand.
Kastanie-Alle 4.

Afdeling Ssnderborg

"HM ^

afholder

Z Maanedsmsde
^
^

M
M
^
^
A
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^ ^

hos Gcestgwer Hardt, Bellevue med efterfolgende
Salonskydning om Proemier.

Paa Grund af Pladsmangel er et givet Lofte
om Anmeldelse af en Soldaterbog her i Avisen hidindtil
forbleven uopfyldt.
I sidste Udgave af vort Blad var der et lille Fodselsdagsbrev fra Felten aftrykt, detle var taget af „Breve
til Hjemmel", en Bog. hvori der er samlet en hel Del
Soldaterbreve til Hjemmene sra de forste krigsaar.
Martha Ottosen er Udgiver af Bogen, og Overskudet
har voeret tomkt til Hjoelp for fonderjydske Soldaters
Efterladte.
Vor Hovedbestyrelse ligger med en Restbeholdning
af 600 Eksemplarer, som scelges for en nedsat Pris af
1,50 kr. Disse Penge tilfalder vor Forening, og ved
Kob af Bogen stotter vi vor egen kasse.
Derfor kob den! Det er god Lcesning og bringer
baade Skoemt og Alvor. Den er paa 144 Sider med et
fint Billede paa Omslaget, og Prisen er meget lille.
Den kan bestilles hos Hovedbestyrelsen, og hver
Lokalafdeling vil sikkert ogsaa gerne samle Bestillinger
derpaa. Drost det ved Medlemsmodet eller hvor ellers
Lejlighed findes.
Bogen kan kun anbefales.
I. Clausen.

Det muntre hjorne.
Vi er allesammen Idioter!
En Engländer fortoeller folgende lille Episode fra
Verdenskrigen:
En Dag stak Sachserne en Plakat op fra deres
Skyttegrav med Indskriften: «Englænderne er Idioter!"
Plakaten blev ojeblikkelio gennemboret af kugler og
faldt ned, men straks efter kom en ny Plakat op, hvorpaa der stod: „Franskmoendene er Idioter!"
Denne Plakat blev ogsaa gennemboret af kugler,
og saa kom endnu en med Ordene: „Russerne er Idioter!"
Samme Skcebne ramte ogsaa den.
Men da Stangen for fjerde Gang blev stukket op,
bar den en Plakat med Indskriften: „Ostrigerne er
Idioter!" Og den femte Gang: „Tyskerne er Idioter!"
Og tilsidst kom et koempemcessigt Skilt med den rigtige
Folgeslutning:
„Vi er allesammen Idioter!"
Den blev ikke skudt ned.

Ullerup Weling I. (!. Isrxensen
afholder

Z Medlemsmode

Hunäßaäe 20
(i ^Iliamliras Laarcl)

Torsdag, den 8. April ISN

(^k1ereparat!on8VXi'k8teä
Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer.
M
AutoZem8k HvejsmnZ
2. Drostelse af det nye Lovforslag (Lovændring). ^ i I. TZorns kro i Ullerup
3. Droftelfe angaaende Afholdelse af en Under- ^
uätsres til billiste Vax8pri8er
P. B. V.:
holdningsaften.
W
Iver Madsen.
4. Eventuelt.
Formanden. H
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Annoncer pr. 4 Spaltet petit Linie 2S Ore for Medlemmer:
„Krigs-Knvaliden" redigeres af Lcerer Clausen, kegnoes-, udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemvlar.
Trykt i I. T, Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 24S.
for Jkke-ZNedlemmer S0 Lre. Eftertryk af .Krigs-Znvaliden" med kildeangivelse er tilladt
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Fra Hovedbestyrelsen.
Til Lokalafdelingernes Bestyrelse.
Da der paa indeværende Tidspunkt er et ret stort
Antal Afdelinger, der ikke har indsendt Afregning til Ho
vedbestyrelsen for Januar kvartal d. A. skal man herved
anmode paagoeldende Bestyrelser om at foranledige, at
ncevnte Regnskab indsendes pr. omgaaende, idet man ikke
undlader at henlede Bestyrelsernes Opmærksomhed paa,
at kvartalsregnskaberne i henhold til § 3 i Foreningens
Love skal indsendes til Hovedbestyrelsen inden senest 14
Dage ester hvert kvartals Afslutning.
Hvis der mangler Afregningsmateriale bedes dette
indfordret fra Hovedkassereren H. Mortensen, katsund 3
Haderslev.
P H D Haderslev, den 15. April 1926.
H.Mortensen.

har militcere Invalider Ret til at nyde en
dem gennem en statsanerkendt Sygekasse
sikret Dagpengehjcelp, naar de paa Grund af
Sygdom, som skyldes den militcere Invaliditet,
er arbejdsrdygtige?
Dette Sporgsmaal er fra flere Sider blevet rejst overfor Hovedbestyrelsen paa Grund af, at flere sonderjydske
statsanerkendte Sygekasser vcegrer sig ved at yde krigsinvalider en dem gennem Sygekassen sikret Dagpengehjcelp
naar det handlede sig om Sygdomstilfcelder, som skyldtes
den militcere Invaliditet, og som i Henhold til § 15 i Lov
Nr. 100 af 29. Marts 1924 om Forforgelfe af militcere
Invalider og faadannes efterladte i de sonderjydske Landsdele er berettiget til gennem Invalidencevnet i Sonderborg
at faa Sygehjcelp.
Da delte Forhold praktiseredes forskelligt ved de
forskellige sondersydske Sygekasser, og for at faa en ensartet Ordning af samme, har Hovedbestyrelsen indanket
denne Sag til Statens Sygekasseinspektorat i Kobenhavn
til Afgorelfe, idet man var af den Formening, at Sygekasserne var pligtige til ogsaa under sorncevnte Forhold
at yde Dagpengehjcelp.
Statens Sygekasseinspektorat har nu ved Skrivelse til
Hovedbestyrelsen af 31. Marts d. A. I.-Nr. A. 116 afgjort
Sagen derhen, at der er givet Hovedbestyrelsen Medhold.
Sygekasseinspektoratet skriver i denne Anledning som
folger:
„I Skrivelse af 23. Januar d. A. har den cerede Hovedbestyrelse forespurgt, hvorvidt de sonderjydske statsanerkendte Sygekasser med Rette vcergrer sig ved til de Med
lemmer, som i Henhold til Lov Rr.100 af 29. Marts 1924
om Forforgelfe af militære Invalider og faadannes esterladte i de sonderjydske Landsdele § 15, har Ret til gennem
Invalidencevnet at faa Sygehjcelp for Sygdom, som skyldes

den militcere Invaliditet, at yde Dagpenge for saadanne
Sygdomstilfælde.
Saaledes foranlediget skal man efter stedfunden Brevveksling med Centralforeningen af Sygekasser i Sonderjylland og med Invalidencevnet herved meddele, at Inspektoratet maa holde for. at Bestemmelsen i sorncevnte
Lovs § 20 kun hjemler Sygekassen Fritagelse for at yde
Dagpenge i de Tidsrum i hvilke der i Henhold til Lovens
§ 18 gennem Invalidencevnet ydes det paagceldende Med
lem Dagpenge, medens et faadant Medlem ellers har
Ret til Dagpenge efter Vedtcegtens fcedvanlige Regler;
der vil saaledes blandt andet kun kunne ydes Dagpenge,
saasremt vedkommende Medlem forud for den paagceldende
Sygdomsperiode foruden Invaliderenten har haft en Arbejdsindtcegt, som han (hun) gaar Glip af som Folge af
Sygdommen, og ikke udover det Belob, som dette Indtcegtstab andrager".
Idet man herved bringer denne Afgorelfe til Medlemmernes kundskab henstilles herved i paakommende Tilfoelde at gore Krav paa denne Ret overfor Sygekasserne.
H a d e r s l e v , den 1.April 1926.
P. H. V.
H. Mortensen.

Lidt Vraktik.
Hvorledes klienterne affoerdiges af Invalidencevnet
skal efterftaaende give et lille Billede af, faa kan Lceserne selv
domme, om Iuvalidencevnets Behandling af Sagerne kan
kaldes retfoerdig.
Et celdre Abgtepar modtog indtil Udgangen af Juni
Maaned 1924 en maanedlig Forceldrerente paa 29,10 kr.
for en i Verdenskrigen falden Son. Under den 16. April
1924 tilskrev Invalidencevnet ncevnte Abgtepar, at den
hidtil oppebaarne Forceldreforforgelfe med Udgangen af
Juni Maaned 1924 (Tidspunktet for Ikrafttrædelse af
Lov 7lr. 100 af 29. Marts 1924) vilde bortfalde, da de
i Henhold til §§ 25, 29 og 49 i sorncevnte Lov ikke havde
Ret til at nyde Forceldrerente. Ncevnet var dog saa blid
samtidig at meddele Abgteparret, at dette ved Henvendelse
med Aoevnets Skrivelse til deres kommunalbestyrelse kunde
söge Aldersrente tilkendt i Henhold til Lov om Alders
rente af 7. August 1922 (hvilken Medlidenhed). Sam
tidigt meddeltes der A5gteparret, at enhver Indsigelse
eller Anmodning om at faa denne Ncevnets kendelse cendret
paa Forhaand maatte betragtes som formaalslost. kort
efter Modtagelsen af denne kendelse henvendte Abgteparret
sig atter til Acevnet om muligt at faa Forceldreforforgelse
bevilliget paauy, men Ncevnet svarede kun, at de fremdeles ingen Ret havde til at oppebcere Forceldrerente, og
de kunde kun henvises til at söge Aldersrente.
Trods dette, at Invalidencevnet som ncevnt havde
meddelt, at enhver Indsigelse mod Ncevnets Afgorelfe
maatte vcere formaalslos, indankede ATgteparret Sagen
for Invalideraadet i kobenhavn. Invalideraadet foeldede

„Krigs-Ünoaliden"
saa den Kendelse, at Mgteparret var berettiget til fraM
Ssnderborg Amtsorganisation
1. Juli 1924 at regne at faa en Foroeldrerente paa 13 Kr.^
om Maaneden, hvilket var hojeste Belob der kunde tilstaas
Et Medlem af Broager Afdeling. Margrethe AsAbgteparret, idet dette ogsaa havde Indtcegt ved tonnet mussen i Brnnsnoes pr. Broager, skriver til Bladet:
Erhverv. Den I.September f. A. ophorte Indtoegten af
Invalidenoevnet har ved sit mcerketige Optrceden overlonnet Erhverv, da Manden paa Grund af Alderdoms- sor mig tvunget mig til offentlig at fremkomme med mine
svaghed (72 Aar) maatte opgive at arbejde. 2Egteparret Anker. Invatidencevnet vil ikke besvare mine klager mere.
androg nu Invalidencevnet om at faa den dem tilkendte Det synes jeg er en skammelig Behandling.
Forceldrerente forhojet, da deres Indtcegter nu var reduMin afdode Mand har under krigen paadraget sig
ceret i ret vcesentlig Grad. Alen dette blev dog Invalide- en Sygdom, og denne har haft Doden til Folge; i 1923
noevnet for meget af det Gode, hvorfor Ncevnek under dode han af Mavekroeft efter et Ophold paa Statshospi29. December f. A. tilskrev Mgleparet som folger:
tatet paa I^Aar. Det vil fore for vidt at fremlcegge
„Under Henvisning til deres Andragende af 10. ds. hele Sygdomshiftorien. Men en Ting er sikkert, sund
om Forhojelsen af den Dem af Invalideraadet tilkendte drog han i Krigen, og syg vendte han hjem. LazaretopUnderstottelse skal man herved meddele Dem. at man ikke holdogLcegebehandling hele Tiden efterkrigen beviser det.
ser sig i Stand til at tage sig af Deres Andragende, fordi
Men Navnet fortolker det ud i Lcegevidenskab og
Ncevnet er af den Anskuelse, at De ikke har krav paa siger, at Krceft kan ikke fremkomme af Tarmkatar, og soger
Foroeldrerente i Henhold til Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924. at slippe fra denne Sag ved at erktcere, at syg kan vi jo
Ja, over en faadan Skrivemaande bliver man „plat"
alle blive, og Sygdommen med dodelig Udgang skyldes
og kommer nvilkaarlig til den Opfattelse, at Invatidencevnets ikke Krigen.
Magt er storre end selve Pavens,i det mindste maaNcevnet
Skal jeg nu vcere tilfreds med den Besked og de sedog mene. at det ikke behover at rette sig efter de ken nere,jeg har faaet paa mine Andragender? Jeg synes nej?
delser. der fceldes ved Invalideraadet, som dog er hojeste Men vi kan ikke komme frem nogen Steder. Det ser ud,
Instans disse Sager vedrorende.
som om Invalidencevnet tager sig al Magten, vil voere den
At gamle Mennesker efter en saadan Medfart taber eneraadende Institution i Stedet for den velvillig vejledende.
Besindelsen, og ikke ved, hvorledes de skal söge deres Ret Det er sandelig ikke lysteligt for mig i mine Forhold og
gennemfort, er ganske forstaaeligt. Takket vcere dog vor saa desuden at blive behandlet paa den Maade.
Invalidekonsulent Petersen i Haderslev, til hvem det gamle
Jeg kunde have Lyst kil at sporge: Er vi ikke nok
A5gtepar nu henvendte sig, at han, trods dette, at han i vor Forening til at kunne udrette noget for at bryde
er Medlem af det hoje Invalidenoevn, ikke stod tilbage for Ncevnets Magt og komme til vor Ret? Og jeg vil flette
at indgive en klage til Invalideraadet, der setvfolgelig et andet Sporgsmaat ind: Ved vore Rigsdagsmand, hvorgav det positive Resultat, atForoeldresorsorgelsen forhojedes ledes mange bliver behandlet, vi, for hvis Skyld dog
til 29,— kr. maanedlig.
Noevnet er oprettet til Hjcelp og Vejledning, vi, der
Maaske er der flere lignende Tilfcelde, hvor gamle som Folge af Krigen har lidt og stadig lider Savn og
Forceldre er blevet faaledes behandlet af Ncevnet, ud«?n Besværligheder. Vi vil kun vor Ret! Vi vil haved en
at de har klaget til Invatideraadet. Hvis dette er Til- udforlig Begrundelse for, at det som vi andrager om som
fcelde, da henvend Dem trygt til Deres Invalidekonsulent vor Ret, maa afstaas os. Og vi onsker at kunne rcmdeller til vor Forening, der saa nok skal vcere Dem be- fore os med en Institution, der optroeder velvilligt og imodehjoelpelige ved at faa Sagen frem til en retfoerdig Afgoretse. kommende. Vi krigsinvalider og Enker er vel ikke til
H a d e r s l e v , den 20. April 1926.
^ Mortensen
for Ncevnets Skyld, nej, det maa dog voere for vor Skyld!

I

Foreningslegn.
Et smukt Foreuingstegn vilde en Naal med en lille
Plade, hvorpaa der var tegnet et kors, et Anker og et
Hjerte, Symbolet paa Tro, Haab og kcertighed, vcere.
Thi vil Foreningen have disse tre Ting for Oje, da vil
den staa paa fast Grund og have en god Fremtid for sig.
Hvor mangt er kors er der ikke rejst over vore kceres
Grave i fremmede Lande under Verdenskrigen. Lad
derfor Korset vcere os et Minde om, at Graven ikke er
deres Blivested, men at med Doden Livet begynder.
Saa Haabet! Hvor mangt et Haab er ikke bleven
brudt af Verdenskrigen. Men lad os haabe, at vi engang maa samles med vore kcere, der hvor der ikke er
Nod og Elendighed og Jammer mere.
Og Kcerligheden! Hvor mangt et Moder- og Faderhjerte, og Hustruers og Borns Hjerter, har ikke vaandet
og krympet sig ved Budskabet om deres kceres Bortgang.
Da siger Gud: Bliver i mig, saa bliver jeg i Eder.
Og for den stakkels krigsinvalid, der maa leve Resten af sit Liv med et brudt og forkrobtet Legeme, vil
det at blive mindet om Troen, Haabet og kcerligheden
og leve deri, voere en Trost i Livet og en Sejr i Doden.
Christian Lorenzen, Lysabild (Als).

Til denne klage onsker Redaktionen at tilfoje som saglig Bemærkning, at der jo engang her i Bladet har vceret
omtalt et lignende Titfoetde, som var refereret fra Tyskland (Reichsbund Korrespondenzblatt. 6. Aarg. Nr. 6).
Det handlede sig om, at Mavekroeft kunde have Sammenhceng med en Mavekarthar, der var bleven anerkendt
som Tjenestebeskadigelse. Det var bleven bevist, at han
ved en Granateksplosion 1915 havde tabt sit salske Tandsoet, og som Folge deraf og fordi han ikke fik et nyt
leveret for ca. et Aars Tid efter paadrog sig en Mavelidelse, som jo blev forvoerret ved den daartige Forplejning. Forst 1920 blev han syg. forst af Grippe og senere
af Mavesvulst, som medforte Doden 1921. Efter hans
egne Udsagn havde han folt Svulsten i 4 til 5 Aar.
En Lcegeattest (Gutachten) af prof. Schr. blev Grundlaget for en Dom (Versorgungsgericht), hvorefter der
maatte tilstaas Enken Efterladterente. Prof. Schr. erktoerer
at i Almindelighed varer Mavekroeft 2 Aar, men der er
stor Mulighed for, at Lidelsen, der varkroeft, men blev
behandlet som Mavekarthar. har bestaaet en 4 til 5 Aar
og lcengere. Dette vilde kun kunne asgores ved en anotomisk og mikroskopisk Undersogelse, som ikke kunde foretages mere.
Uden at kende noget til Fru Asmussens Sag, synes
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m mig dog, at et saadant Svar, ikke mere at svare paa
hendes Klager, maa anses sor at vcxre noget overilet og
hensynslost.
Ncevnet sidder jo med Sagkundskaben, baade Lovens
go og Sagens. Og vi skulde jo mene, ak denne Sagkundskab
m maa bruges med Foje og Velvillie, saaledes at Invaliderne
go og Enker med fuld Tillid kan fremkomme for Ncevnet
m med hvad der ligger dem paa Hjerte.
En saglig kritik uden Indblanding af uvedkommende
Forhold, hverken personlige eller politiske, er altid paa
lis sin Plads og gavner kun. Det vi fra Invalidernes Side
il/ vil, er ikke ved Forlangende af personlig Art at söge Opm mcerksomheden henvendt paa os i en uheldig Maade. det
o? kan kun skade, og det virker latterligt. Vi onsker bestemte,
N klare og udforlige Afgorelfer i vore Sager, saa vi ved,
naar vi modtager Afslag, hvorfor vi ikke kan opnaa det
w vi anser som Ret for os. 3 til 4 Linier er for lidt.
Alen tillige tror jeg dog. at Sporgsmaal, stillet i en
o? rolig og saglig Form, sikkert vil blive besvaret paa fyldestzg gorende Maade.
Jeg kunde i Sammenhang hermed tillige have Lyst
Ii'j til at sige, at vi jo i vort Blad har en Spsrgekasse.
C Den har kun voeret benyttet en Gang.
Redaktionen.

Egernsund Afdeling

fa afholdt den 27. Marks sin aarlige Generalforsamling med
den i Lovene fastsatte Dagsorden.
Der optoges et nyt Medlem. Formanden aflagde
A Beretning over Foreningens Virksomhed i det forlobne
IL Aar. Foreningen har voeret repræsenteret ved 5 Delegeretm moder, deraf 3 i A. O. Den har holdt 5 Bestyrelses18 Udvalgs- og 9 Medlemsmoder, og den har foranstaltet
n? en Skiveskydning, en Gaasebortlodning med efterfolgende
Z) Gaasespil, en Juletræsfest for Foreningens Medlemmer
m med Born og en Vinterfornojelfe.
Der var almindelig Tilfredshed med Foreningens
Arbejde, og Beretningen blev godkendt.
Kassereren aflagde kasfeberetningen. Det reviderede
A Regnskab forelaa og blev godkendt. Det balancerede med
51 1341,49 kr. Til den nye Bestyrelse blev Formanden og
kassereren genvalgte, som Sekretcrr valgtes P.I. Lassen
>)o og som Revisor P. Schmarls. Som Repræsentanter til
iL A. O.' Delegeretmoder valgtes P. Hansen, W. Jensen og
ls P. I. Lassen.
Da Foreningens Virksomhed er ret omfattende, besluttedes det at afholde Generalforsamling hvert halve
IL Aar. Endvidere vedtoges det at afholde en Skiveskydning
i i Maj Maaned, og til at arrangere denne Fest ndpegedes
^ I. Brag. P. Hansen og P. I. Lassen.
Ved det efterfolgende foelles kaffebord herskede en
o^ fortræffelig Stemning og adskillige Medlemmer ydede gode
« Bidrag dertil.
p ^

i Sibirien. Men her standsede ethvert Spor; de var forsvunden i det store Ode, og man regnede ikke med nogen
Sinde at hore fra dem.
Nu fortceller den tilbagevendte Soldat, at de 1000
Osterrig-Ungarere har sat sig fast i den Egn, hvortil de
blev sendt, har gruudlagt Landsbyer og er godt paa Vej
til at kultivere de 400000 Acres Land. somSovjet-Regeringen
har overladt dem. De har iudgaaet Abgteskab med Tartar-. Mongol- og kineserkvinder og er saa udmcerket tilfredse med deres Tilværelse, at de agter for bestandig at
blive i deres ny Hjem.
Fangernes Landsbyer ligger ved Amurfloden i Ncerheden af den kinesiske og mongolske Grcense. Hertil blev
de fort som krigsfanger af Tsar-Regeringen i Ruslaud.
Men den glemte dem efterhaanden. Lidt efter lidt begyndte de saa deres egen Tilvcerelse med Agerbrug og
Handel.
De fleste af dem var tidligere Officerer i den ungarske
Hcer og nceften alle universitetsuddannede. Blandt dem
var en Universitetsprofessor, tre Lceger, en Arkitekt, to
katolske Prcester, en Rabbiner og manae Handelsfolk at
forskellig Slags.
Oprettelsen af Landsbyerne kom med den russiske
Revolution. Fangerne var stillet over for to Alternativer:
Det ene var at ncegte Anerkendelse af den rode Regering
og fortsoette Fangetilvcrrelsen; det andet var at gaa ind
i den rode Hcer. Nogen Sympati for de kommunistiske
Ideer havde de ikke; men af to Onder vcelger man det
mindste, hvilket i dette Tilfcelde maa siges at vcere Til
slutning kil den rode Arme.
De blev alle samlek i en Bataillon.
Sovjet gav dem de ncevnte 400,000 Acres Jord, forsynede dem med Landbrugsmaskiner og Vcerktoj, Husdyr,
og hvad ellers Landbrugere behover; men til Gengoeld
fik de den Opgave at forsvare Grcensen mod Mongolernes
og kinesernes Angreb.
Det var Begyndelsen. De byggede Huse, Landbrugsbygninger, Teglværker, Kornmoller osv., og i Lobet af
kort Tid havde de skabt et helt lille Industricentrum i et
Distrikt, hvor man ellers kun fandt uciviliserede Folkestammer. De giftede sig ncesten alle sammen med kinesiske,
mongolske, koreanske og russiske unge Piger; men det hcevdes, at de ikke har opgivet deres Modersmaal af den
Grund. Tvcerlimod. Deres Hustruer er begyndt at tale
deres Sprog ogsaa. De har byaaet kirker oa Skoler,
hvor der tales Ungarsk.
Penge er en ukendt Ting for dem; de driver Forretning paa den gammeldags Maner med Tusk. De
fleste af deres Produkter scetges i Vladivostock. hvor de
til Geugceld faar Varer, som de har Brug for. De kender
altfaa ikke Valutavanskeligheder, skont det er et Stykke
europceisk Eivillisation, de har skabt i Odemarken.

Foreningen af Vanfore og Lemlcestede.
De forsvundne krigsfangers Land.

I Hejmdal lceses:
En hojst besynderlig Fortælling berettes her. Den
off stammer fra en ungarsk Soldat, som ganske uventet er
>o? kommen tilbage til sin Familie. Den troede ham dod
,os for loengft. Og sammen med ham et Tusind andre osterrigml ungarske Soldater, der forsvandt for ni Aar siden.
Men nu er Mystikken om deres Forsvinden opklaret.
Man vidste, at de var bleven taget til Fange i 1916
!. i i karpaterne af den russiske Hoer. De var ligeledes blezo vet klarlagt, at de var sendt til en eller anden Fangelejr

Fra et af vore Foreningsmedlemmer har Redaktionen
faaet tilsendt forste Nr. af et Medlemsblad for ovennævnte
Forening, der er stiftet den 14. December 1925 og som
har oprettet et Forretningsudvalg med Arkitekt R.Rasmussen i Kobenhavn som Formand.
Den soger oprettet en Landsforening med Afdelinger
i hvert Amt.Imange Amter er der allerede talstoerke For
eninger dannet.
Foreningens Formaal ligger ncer op til det. som vor
Sammenslutning ogsaa har. Det er vore egne Tanker,
naar der i det foreliggende Medlemsblad udtales:
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„Foreningen af Vanfore og Lemlæstede har til Formaal at samle alle Vansore og Lemlcestede til Vare
tagelse af fcelles Interesser ved at virke for vore
Medlemmers og ligestilledes Dygtiggorelse og Udrustning
til Deltagelse i den almindelige kappestri, at hjoelpe dem
til Etablering og Udnyttelse as deres Uddannnelse, til Af
sætning af deres Arbejde, gore Forsog med nye Erhverv,
udbrede kendskab til deres produktion og deres Evner,
til at gore Fyldest i forskellige Stillinger, at söge Staten
og kommunerne oplyst om, at der indenfor de offentlige
Arbejdsomraader er mange Stillinger, som kan udfores
af Vanfore saa fyldeftgorende, ak de kan blive fuldt er
hvervsdygtige og ikke mere behover at ligge det offentlige til Byrde".
Vi krigsinvalider vil med Interesse folge denne Forenings Start og Fremgang og stotte den efter Evne i
kampen for Opnaaelsen af de borgerlige Goder og Rettigheder, som de for storsteDel for gamle Fordommes og
daarlig Slendrians Skyld, har voeret udelukket fra.
Vi vil onske Foreningen god Virken og god Tilslutning.

Mit Hjem.
Mit Hjem er mer
og mer end Alverdens
Mit Hjem er del Sked,
den Lykke mit Liv skal

end Drom og Digt,
A5re.
hvor Lykken bor.
boere.

Der stryger der over mit stride Haar
to Hoender saa ncensomt blode.
Der lyser igennem to Ojne blaa
mig Himlen og Havet i Mode.
Der dufter i slanke slebne Glas
de Blomster, vor Vandring finder.
Thi sammen gaar vi den Livets Vej,
som to til hinanden binder.
Der glceder vi to vort Sommersind
ved Blomster og skonne Digte.
Der blues jeg under saa blankt et Blik,
saa tit jeg mig selv vil svigte.
Mit Hjem er mer end en Solskinskrog
til Drommenes Ly mig givet.
Mit Hjem er det Sted, hvor Modet gror,
det Mod, der er mer end Livet.
M^s Nielsen.

En Lidelsesfælle.

mere, som han ved sin i Amerika bosiddende Sosters Hjcelp
tit havde forsogt Anerkendelse af Milttoerrente fra den amerikanske Stat.
Men saa kom der for kort Tid siden Brev fra Sosteren, at nu var der bevilliget ham Understottelse. Hun
havde faaet Meddelelse om, at der var tilkendt ham en
Erstatning paa 45OO Dollars og 80 Dollars om Maaneden
saa loenge han lever.
Han undgaar dermed at falde det offentlige til Byrdedet havde sandelig ogsaa voeret skammeligt, om han paa
Grund af fin krigslidelfe skulde voere blevet tvunget ind
under dette — og kan nn leve sine sidste Dage i Fred
og under god Pleje.

Sonderborg Amtsorganisation.

I

Sonderborg Amtsorganisation afholder ordinoert Delegeretmode Sondag den 16. Maj 1926 Formiddag kl. 9
paa Hotel „Bellevue."
Dagsorden:
1. Aarsberetning, 2. kasseberetning, 3. Bestyrelsesvalg. 4. Dioeter, 5. Eventuelt.
Delegeretmodet der ellers skulde have vceret afholdt
i April Maaned er bleven udsat til ovennævnte
Dato, da vi til den Tid forventer at kunne drofte
Foellesstoevnet, der i Aar agtes afholdt i Haderslev.
Bestyrelsen.
Den tyske Organisation „Stahlhelm" har udgivet et
lille Hcefte. hvori der er samlet en hel Roekke Skyttegravsudtryk og Historier.
Her et Par Udtryk, som ikke slaar helt ved Siden as:
„I Krigen er det ligesom i Biografen, i de forreste Roekker bliver man bloendet, og de bedre Pladser er bagved.
Hvad Forskel er der paa de store Granater og Ordensdekorationerne? „Ingen".
„Begge Dele falder bag Linierne paa dem. der ikke
har fortjent dem".

Formandsskifte ved Invalidencevnet.
Der vil sikkert i noermere Tid ske Forandringer i
Invalidenoevnets Sammensætning idet jo efter Forlydende,
Ncevnets Formand, Amtsassessor Or. karberg er udncevnt
til Amtmand for Ringkobing Amt. Dette mulige For
mandsskifte er jo ikke uden Interesse for os krigsinvalider.
I Rodekro er der oprettet en ny Afdeling. Dens
Formand er Bagermester Andresen. Medlemsantallet er
ikke kendt.

En haard Skoebne har ramt en ung dansk Mand,
Riels I. Nielsen, der har deltaget som amerikansk Soldat
Afdeling Haderslev.
i Verdenskrigen. Han blev som saa mange andre saaret
Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa usorog dette Saar gjorde ham til Invalid.
I1921 lykkedes det ham at komme hjem til Danmark. tovet at meddele kassereren enhver Flytning. Skulde
Hans Lidelse bragte ham her i Landet paa Syge- der voere Medlemmer, der ikke faar Avisen tilstillet gennem
huset, kommunehospitalet i Horsens, hvor den 26 aarige Postvoesenet bedes dette ufortovet meddelt til kassereren.
A. Thomsen, kasserer.
unge Mand henligger uden Haab om at blive helbredt.
Hans Legeme er fuldstændigt svcekket og lammet saaledes, at han kun er i Stand til at bevcege to Fingre
og dreje Hovedet ganske langsomt. Alen trods de mange
<^k1ei'epai'Ätj0N8VXrk8teä
aarelange legemlige Lidelser er hans Aandsevner stadig
Autogenisk 8vej8ninZ
Eders Jorbrng af
friske og usormorkede.
Loegerne i Horsens har opgivet ham: hans Lidelse uätsres til billigste va^pr^er Cigarer, Ligaretter og Tobakker
er uhelbredelig. Og det var Hensigten at flytte ham bort
hos H. Müller, Cigarforretning
til en Fattiggaard eller lignende Sted for derved at skaffe
Zkibbrogade - Aabenraa
Plads til en Patient, der kunde hjcrlpes.
HunäZaäe 20 - Zsnäerborß
Det var jo.haarde og triste Udsigter for den legemlig
(i ^Itiambras Laarä)
uhjælpelige, men aandskrastige unge Mand, saa meget

I.

IvrZelisen

.krigs-Invaliden" redigeres af Loerer Clausen, kegnoes; udtommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Annoncer pr. 4 Spaltet petit Linie 2S Lre for Medlemmer;
for Zkke-ZNedlemmer S0 Sre. Estertryk af .Krigs-Hnvaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 24ö.
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>? for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladke

Ar.Z

-1» Sen I.Zuni 1SZK

Vor Forenings SmnmerslKvne
i Haderslev
Sondag. den 1. August 1S?K.
Paa det sidske Fcellesmode blev det besluttet i Aar
igen at afholde et Sommerstævne, og Haderslev blev
bestemt som Modested.
Haderslev Lokalafdeling fik altsaa det oerefulde Hverv
at tage sig af Arrangementet. Et af vor Afdeling nedsat Udvalg er nu i fuld Gang med Forberedelserne.
Saa sender vi hermed en hjertelig Indbydelse ud til
alle vore Lokalafdelinger og Foreningsmedlemmer i hele
Sonderjylland: kom, baade Invalider og efterladte, gamle
og unge og tag hele Familien med!
Vor Landsdel er ikke storre, end at Medlemmerne
selv fra de fjernere liggende Egne kan komme. Derfor
mod talrigt! Det vil styrke Fcellesfolelsen og Samhorigheden i vor Organisation.
Desuden er vor gamle By Haderslev nok en Sommerudflugt voerd.
Fra Udvalgets Side arrangeres der Fællesspisning
ä 2.50 kr. for Voksne og 2 kr. for Born. Der bydes
paa 2 Slags Steg med Kompot og Rabarbergrod med
Flode. Under Fællesspisningen er der koncert. Om
Eftermiddagen afholdes der Skiveskydning og keglespil
om vcerdifnlde Gevinster, og om Aftenen er der Val.
For dem. der onsker at se Byen, vil der blive stillet Forere
til Raadighed.
Endelig vil der sinde en Bortlodning Sted. Der skal
scelges 1500 Lodsedler K 50 Ore. Bestyrelsen for de enkelte
Lokalafdelinger bedes stotte Bortsalget ved at sporge i
deres Foreninger, hvem der vil kobe, og derefter meddele
Leerer A. Thomsen, Slotsgade 27, Haderslev, det samlede
Antal, og dette vil saa blive Bestyrelsen tilsendt til videre
Fordeling. Hvis Salget ikke bliver afsluttet for Stcevuet,
kan Lodsedlerne selvsolgelig ogsaa kobes paa Festpladsen.
Tegningslister til Deltagelse udsendes til de enkelte
Afdelinger om kort Tid. Deltagerne maa lose et Ad
gangstegn til 25 Ore, og dette vil blive tilsendt Lokal
afdelingerne i det fornodne Antal, naar de udfyldte Tegningslister tilbagesendes.
Udvalget for Slawne,.

Aabent Brev til Invalidencevnet.
§ 2 i Socialministeriets Instruks til Invalidenoevnet
af 30. Januar 1926 lyder:
,,I hele sin Virksomhed skal Tlcevnet og dets ZNedhjcelp af yderste Evne drage Omsorg for. at der saa hurtigt
og virksomt som muligt ydes Invaliderne og deres efter
ladte Bistand ved Fremsættelsen af Andragender om Forssrgelse m. v.. og at Fremskaffelsen af alle fornodne Op

Z. Aargang

lysninger til Bedommelfe af disse Andragenders Beret
tigelse fremskyndes mest muligt, for at Ncevnets Afgorelser
kan trceffes og ivoerkscettes med tilborlig Hurtighed og
Nojagtighed".
Tlaar Andragender omRenteforhojelfe desuagtet ligger
6 til 7 ZNaaneder og lcengere, for de færdigbehandles af
Ncevnet, er der vel Aarfag til ak sporge: Hvor ligger
Grunden?
For at saa en Sag angaaende eventuel Renteforhojelse optaget til Behandling, har Invaliderne som be
kendt Pligt til at ledsage Andragendet med en Lcegeerkloering. Syge- og Mlitoerakterne ligger jo i disse Tilfcelder
hos Tlcevnet. Det, som Ncevnet her har at gore, er efter
min Formening kun at indhente de i Instruksens § 4 omtalte skematiske og andre Oplysninger og i Tilfcelde af.
at den af Huslcegen afgivne Erklcering ikke sindes fyldestgorende, da at indkalde vedkommende Andragsstiller til
Undersogelse.
Er det kontoret, der lader Sagerne ligge, eller >er
det Noevnets Overloege, der ikke kan overkomme at prove
de foreliggende Lcrgeerkloeringer eller eventuelt at faa
Rtanden nndersogt, eller er det selve Tremandsncevnet.
der ikke faar de af kontoret forelagde Sager behandlet
fcerdig?
Det er et Sporgsmaal, som jeg mener, vi med fuld
Foje kan forlange et klart Svar paa, for at vi kan finde
det Hjul, der Hemmer Maskinens Gana oa saa om muligt
faa det udvekslet.
Laagmaj (Egernsund), i ZNaj 1926. P . Z .Lassen

Tanker om Invaliders Veskceftigelse.
Selverhverv gennem Arbejde er det, der giver Mennesket Selvbevisthed, Tilfredshed og derved skcenker den
sande Livsglcede.
Enhver, der har folt og foler Arbejdstrang, men
paa Grund af, at Skcebnen har vceret ftcerkere end han
selv og han til Trods for sin cerlige Villie ikke har kunnet
magte den, har vceret ude af Stand til at arbejde, ved.
hvilken dyb Sandhed Visse Ord indeholder. Han ved ogsaa. at tvungen Orkesloshed bevirker det modsatte.
ZNen Sporgsmaalet „Invalidernes Beskceftigelse" er
af problematisk Natur og krcever, naar det skal loses paa
en saadan ZNaade, at de i Indledningsscetningen ncrvnte
Goder skal opnaas, en i videste Udstroekning individuel
Behandling.
Intet vilde efter mine Begreber og efter de Erfarin
ger, jeg har gjort, og det kendskab, jeg har erhvervet mig
paa det Omraade, vcere mere fejlagtig, end f. Eks. at
lade en Invalid med et kunstigt Ben lcere Snedkerhaandvcerket eller lignende staaende Beskæftigelse. Resultatet vil i
Reglen blive, at vedkommende enten overanstrenger det sunde
Ben og faar dette odelagt, eller at han falder fra ester
kortere Tids Forlob. Det samme vil voere Tilsoeldet med
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en Invalid med en kunstig Arm; han vil ikke kunne klare
sig i en selvstændig Virksomhed og endnu mindre i en
sremmed Virksomhed. Tilfredshed med sit Arbejde og
den deraf spirende Livsglcede vil ikke vcere at opnaa.
Resultatet vil ogsaa her kun vcere, at Invaliden enten
har forvcerret sin Invaliditet eller falder fra, og dermed
ensbetydende er, at han har tabt den Tid. som Uddan
nelsen i Haandvcerket krcevede. — De Penge. Samfundet
har ydet til Uddannelse af saadanne Invalider, vil i Reglen
vcere daarlig anvendt.
Men selv om en Invalid med ncevnte Beskadigelser
faar lcert et saadant Haandvcerk, forudsat at hans egen
Lyst har drevet ham. og driver det under beskedne Former
og Forhold, vil han have fvcert ved at konkurrere en Gang
af den Grund, at han uden Maskiner og andre moderne
Hjælpemidler ikke vil voere i Stand til at levere saa hurtig
som andre, men ogsaa derved, at han paa Grund af sin
forholdsvis mindre Omscetning enten maa indkobe Material i mindre kvantiteter eller have det alt for lcenge
liggende paa Lager, inden det bliver Indtcegtskilde for
ham. Saaledes vil han, da han jo er tvungen kil at
holde Pris med sine konkurrenter, have et forholdsvis
mindre Udbytte af sin Arbejdsindsats. Saa vil jeg endda
se ganske bort fra. at Udforelsen af et saadant Haandvcerk
uden Maskine for Mcend med ncevnte Skader vil vcere
mere anstrengende, og dette i Forbindelse med den for
holdsvis lille Fortjeneste, som Arbejdet giver, vil ikke
tilfredsstille Forretningen og saaledes heller ikke aftvinge
Invaliden den rette Arbejdsglcede.
Noget lignende vil vcere Tilsceldet, naar en Invalid
dSr for at blive ved det ncevnte Eksempel, er Snedker og
har et Ben amputeret, vil gore sig selvstcendig og uden
scerlig kapital — thi de 3 til 4000 Kr. han kan vcere i
Stand til at laane paa sin Rente er ikke nok — anskaffer
sig Maskiner for at kunne vcere leveringsdygtig, saa vil
han i Almindelighed let komme til at sidde med en Rentebyrde, der betinger, at han maa hcenge i over Evne,
Maskinen maa holdes i Arbejde sor at virke rentabelt
men Invaliden kan ikke ret lcenge holde ud at staa i Vcerkstedet fra Morgen til Aften. Han vil alt for hurtigt lcere at
indse dette, og Energien svigter, og Folgen er, at han
falder fra. — Der kan meget godt gives Eksempler, der
viser paastandenes Rigtighed.
Der er imidlertid endnu en Omstcendighed, der gor
det betcenkeligt at lade Mennesker i den mere fremskredne
Alder lcere et Haandvcerk, og det er denne, at selv om
de i en 3 til 4 Aar kan faa lcert at udfore de Arbejder
som det lcerte Haandvcerk forlanger, vil de for det meste
ikke kunne opnaa den Fcerdighed, som den i Reglen er
i Besiddelse af. som har lcert Haandvcerket i sin Ungdom.
Opnaas dette og scerlig af en Invalid, saa horer det til
Undtagelserne.
Alt dette i Forbindelse med den ret folelige konkurreuce, som ogsaa de fuldt forlige Haandvcerkere har at
kcempe imod fra de kapitalstcerke Fabrikker, maa vcekke
Betcenkelighed med Hensyn til at lade Invalider oplcere
i et Handvcerk.
For deInvatider, der har paadraget sig deres Invaliditet
i deres Barndom eller tidligste Ungdom ligger Forholdene
noget anderledes, fordi at deres Organisme gennem Vokseog Udviklingsperioden i en vis Grad tilpasser sig den
paadragne Invaliditet.
Her er den Tanke, kammerat Steen fremscetter i
Nr. 17 af ncervcerende Blad meget rigtig, selv om jeg ikke
kan godkende dens Slutbemcerknmg.

F. Eks. kan efter min Mening en Invalid med en
lammet eller kunstig Arm meget godt gore Fyldest som
Landpostbud, og jeg tror. det vilde vcere mere hensigtsmcesigt at anbringe Invalider med en mindre Lunge- eller
Nyrelidelse i en saadann eller lignende Stilling som Bud
f. Eks., end at putte dem i et Vcerkfted. Det samme gcelder
for Hjcertelidelser. Her vilde en mindre anstrcengende
Rute gennem den gode Bevcegelse i den frie Luft ncermesi
virke til det bedre eller holde sidstncevnte Lidelse nede paa
et visk Stade.
En Ting kan vi sikkert alle vcere enige om. „Det
gyldne Haandvcerk" er forbi. Tusinder af Mennesker,
der lcerer et Haandvcerk, faar kun lidt eller slet ingen
Brug for det. Og under saadanne Forhold er det dobbelt
vanskeligt for en Invalid.
Det gcelder derfor om at finde andre Midler
og Veje, der er mere betryggende og har bedre Udsigter
til at naa Maalet, saaledes som Indledningsscetningen
indeholder det. Her melder sig saa Sporgsmaalet: „Hvad
og hvorledes?"
Hertil vil jeg straks svare: „Dette Sporgsmaals
Losning er en Samfundsopgave. Dette Sporgsmaal maa
blive et fast Led i den moderne Invalideforsorg.
Dette: Hvad egner denne eller hin Invalid sig til?
Hvilken Beskceftigelse kan vi byde ham? maa vcere det forste,
kun i Titfcelde hvor Invaliditetsgraden og dens Aarsag
er af den karakter og Beskaffenhed, at det maa skonnes
for umuligt, at han fylder sin Plads eller estergaa en Beskceftigelse, som han i Lcengden ikke magter, maa Penge
have Lov til at fylde Indtcegtssavnet.
Men skal dette vanskelige og i hoj Grad problematiske
Sporgsmaal loses paa en nogenlunde tilfredsstillende Maade,
maa Invaliderne selv ikke blot tage Initativet til dets Losning, men ogsaa vcere en vcesentlig Faktor ved dets Losning.
Her er det, jeg mener, der ligger ikke alene en stor
men ogsaa en vigtig og smuk Opgave for vor Orgauisatiou, som, naar der tages rigtig fat og, naar den loses
paa rette Maade, vil bcere Frugter langt, langt ud i Frem
tiden og blive til Velsignelse for mange Invalider.
Med Hensyn til Anscettelse af Invalider i de forskellige Etater under Hensyntagen til deres Invaliditet og
Grad er dette jo en lang og trang Vej, — det ved vi
af Erfaring. Her kan Organisationen kun henstille og
saa afvente, hvad de lovgivende Magter kan enes om.
Skal vi vente ad denne Vej at faa et nogenlunde tilfreds
stillende Resultat og Svar paa det her auskaarne Sporgs
maal, ja saa faar vi vist Lov til at vente lcenge. saa er
vi vist alle forlcengst dode. Vi maa derfor selv tage. fat.
stille Opgaven saaledes, at vi selv magter at lose den.
Og hermed kommer jeg tilbage til det Sporgsmaal
jeg allerede tidligere har berort:

„En Invalidekoloni."
Meningen er, maaske gennem Hedeselskabet, at er
hverve et Areal, der med Hensyn til Storrelsen maa
rette sig efter Efterfporgselen. Paa dette Areal skal der
oprettes Honseribrug paa hver en Hektar Land. og dette
Areal skal saa samtidig tilplantes med Frngttrceer.
Den sornodne kapital skulde fremkomme ved delvis
kapitalisering af Renten efter et lidt andet Princip end
i den foreliggende Lov.
Den der agter at overtage et saadant Brug anmelder
dette til Hovedbestyrelsen og efter at det formelle er bragt
i Orden, faar Overtageren i den Tid. Bruget opfores,
et kursus i Honseavl med tilhorende Sidegrene, saa han

„krigs-Invaliden"

o? kan overtage Bruget med den nodvenige „Honseforstand" gamle Ansigter saas en hel Del nye, velkommen og Held
med Droftelsen.
C Dette kursus betaler Foreningen.
Alle Afdelinger undtagen Ulkebol, Hornp og Skovby
Midlerne til Afholdelse af dette kursus, om muligt
^ Flyttehjælp. Zdelse af smaa Belob til Igangsættelse af var repræsenteret med ialt 28 Delegerede.
Dagsordenen, der efter nogen Droftetfe blev godkendt,
^ Foretagendet skal indvindes ved en aarlig tilbagevendende
vi landsomfattende Blomsterdag. Til et saadant Formaat lod paa:
I.Aarsberetning, 2.kasseberetning, 3.Bestyrelsesvalg,
m maa Justitsministeren give sit Samtykke til en Blomster4. Diceter, 5. Eventuelt.
dag eller ogsaa afskaffe alle de andre til Hobe.
Formanden afgav Aarsberetuingen. Der var jo ikte
For nu at faa dette i Gang og for at faa det nodw vendige Materiale at bygge paa over for Lovgivnings- meget nyt at berette, da vort Blad jo bringer Meddetetm magten med Hensyn til kapitalisering, opfordres alle ferne. Der er i det forlobne Aar afholdt 5 DelegeretlL Invalider og Enker, der under de for ncevnte Betingelser moder, 10 Bestyrelsesmoder, et Sommerstævne og en Basar,
i? kunde onske at komme i Besiddelse af et Hemsen at hen- og der er ydet Hjoetp og Vejledning i 90 Tilfcelde. Laa>c/ v e n d e s i g k i l u n d e r t e g n e d e m e d n o j e A n g i v e l s e a f : nekassen har til 45 Laantagere ydet ialt 4500 kr. i Laan.
.1 1. Alder, 2. Hvormange "/o erhvervsudygtig, 3. Hvilken Deraf er de 1600 kr. endnu ikke indbetalt, men Besty
^ Invaliditet eller Sygdom, 4. Om gift eller ugift. 5. Om relsen haabede til 1. Juli at kunne melde klip og klar.
>6 der allerede er modtaget Laan eller kapitalaffindelfe, og Nogle Tab maatte vi maaske regne med. Af Hjælpefon
9 6. Medlem af hvilken Forening. Onfket om at komme i den efter sidste Basar er der udbetalt til 98 konfirmander
T Betragtning maa senest vcere fremsendt til I.Inli d. A. hver 20 kr. og tit Begravelseshjalp 175 kr.
Det bemoerkes, at Fremsendelsen af Begceringen ikke er
kasseberetningen afgaves af Kassereren. Regnskabet
>6 bindende, og at den enkelte, naar der opnaas Mulighed sorelaa ikke trykt men til Eftersyn, og det var revideret —
^ for Sporgsmaalels Losning ved Revision af Loven, Grunden var Sygdom.
si skilles frit. efter at han er bleven gjort bekendt med de
A.-O. raader over en kassebeholdning paa 73.16 kr.
n ncermere Betingelser, som kunde tcenkes fastlagt i Loven Laanekassen udgor med Renter og Laan 5 133 kr. og i
n med Hensyn til kapitalisering eller Laan.
Hjcelpekassen fra sidste Basar er der endnu 1712 kr.
Om hele Sagen dor i Fodselen eller boeres frem til
Ialt er A.-O.s Formue opgjort til 7528,16 kr.
I Losning vil vcere afhoengig af. om Tilslutningen bliver
IDroftelsen fremkom der Forslag om fremtidig Anisi stor nok, saa det kan lonne sig at arbejde videre.
vendelfe af Laanekassens Midler. Dette henlagdes under
Laagmaj (Egernsund), den 10. Maj 1926.
Eventuelt. Det anbefaledes at fcetge den gamle SkriveP. I. Lassen. maskine, og de eventuelt indkommende penge blev hensal
Undertegnede har sogt om Anerkendelse for krigs- til en Fond til Anskaffelse as en Skrivemaskine til Lassen.
»6 beskadigelse for en Lyskebrok, som jeg paadrog mig i Endvidere blev det vedtaget at kassereren skulde faa en
A Krigen ved en Fuhrpark-Kolonne paa den rnssisske Front, postkvitteringsbog for de mange Pengesorsendelsers Skyld.
)0 og for en Lnngebetcendetse med efterfotgende kronisk Regnskabet blev anerkendt, og der foretoges derefter
Bronchitis i 1917 og Folgerne as en Mellemrorsbeloendelse Bestyrelfesvalg.
Efter Tur fragik Sekretæren og begge Snpppleanter.
m med kcebehnlebetcendelse 1918, Horelsen er stcerkt svcekket
Der
udspandt
sig en Drostelse om Bestyrelsens Sammen>o og Lugtesansen er borte.
Afgorelferne for disse tre under krigen paadragne scetning og Arbejdsmande, men man blev enig om at
S Skader ser saaledes ud: Lyskebrokken er ingen Folge af lade det blive ved det gamle udover, at den ene af de
I Tjenesten. Bronchitis ikke nogen Folge af den overftaaede valgte Suppleanter samtidig skulde vcere stedfortrædende
I Lungebetændelse, de sidste hjemler ingen Invaliditetsgrad. Sekretcer. For Udvidelsen stemte 12 og imod 14. Til
For Orelidelsen kan jeg faa kavtionsbevis til fri Lcege- Sekretcer genvalgtes ensstemmigt H. Clausen, Sonderborg, og
lö behandling, men ikke for Kcebehnlebetcendelfen, da den og som Suppleanter Lassen, Egernsund og Math. Hammer.
Sonderborg, sidstncevnte ogsaa som stedfortroedende Sekretcer.
li ikke er bemcerket i Akterne.
Hvorfor skal Sygekassen boere kosterne, naar de Formanden udtalte Haabet om at de nye Medlemmer
af Bestyrelsen vilde voere tro til Bestyrelsesmoderne.
zs faktisk er krigslidelse.
Derefter droftedes Dicetfporgsmaalet. kassereren
I krigen og lige efter stillede jeg ingen Krav, men
jeg toenkte, at hvis jeg kom i Besvcer med mine Lidelser, mente, at A.-O.s Kasse uden andre Indtcegter end d,'
hidintit modtagne, kontingentet fra de enkelte Afdelinger,
w vilde jeg ogsaa opnaa min Ret til Rentenydelse.
ikke
kunde give Diceter ved Siden af de ydede Rejsepenge.
Alen nu har jeg sogt 2 Gange baade til Ncevnet
zo og Raadet, men faaet Afslag og for 3. Gang har jeg nu Det maatte blive de enkelte Afdelingers Sag at holde
deres Delegerede fkadeslose. Andre mente, at en fyldig
of for nogen Tid igen sogt til Noevnet.
Repræsentation
var nodvendig og for at faa den, var
Flere Lceger, vr. Abild, vr. Ibsen i Aabenraa og
vr. Lanesgaard, Toftlund erklcerer, al jeg ikke kan uden Diceter anbragt, og Midlerne maatte tages paa en
eller anden Maade. Efter en til Tider ret stoerk Droftelse
Lcegehjcelp og Medikamenter.
gik Sagen til Afstemning, under hvilken den nedstemtes
Mon jeg nogensinde opnaar min Ret?
med
14 imod og 12 for Diceterudbetatiug,
L i l l e Nnstrup, i M a j 1926.
5 ^ Vet-ri-n.
Under eventuelt droftedes vort Forhold til den ny
oprettede Forening for Vanfore og lemlcestede. Endvidere
Sonderborg Amtsorganisation
beslnttedes det at oprette en Fond paa 2000 kr. til AgitaAmtsorganisationen for Sonderborg Amt havde til tion. Det vedtoges at efterbetale en konfirmalionshjcelp.
z6 den 16. Maj kl. 9, indbudt til et Delegeretmode paa DetplanteForeningstegn droftedes. Desuden forhandledes
Hotel „Bellevue".
om samlet Deltagelse til Stcevnet i Haderslev. InvalideKlokken 91/2 aabuede Formanden Modet og onskede konsulenlsporgsmaalet blev ogsaa fremdraget, og til Slut
z6 den talrigeForsamling, blandt hvilken der mellemdemange vedtoges det at yde Sekretceren 150 kr. for sit Arbejde.

„ K ri gsInvalidencevnets Instruks.
Efter at have lcesi Instruksen til Invalidenoevnet
synes mig. at der blandt flere mindre Anker er en, der
er voesentlig, og det er Instancevejen.
Hvis en Sag er bleven afslaaet ved Invalideraadet,
saa er der i de fleste Tilfoelde ikke mere at gore, uden
at man soger Nyoptagelse hosNoevnet og kan saa konstateret
en Aorvoerrelse, men det er noget, som sjoeldent sker.
Alen hvad saa med de kammerater, som virkelig er
Krigsinvalider og kan fremskaffe nok saa mange Læge
attester, som der ingen Notits bliver taget af?
Er de helt udelukket fra at faa anerkendt deres Ret?
Er det dem umuligt at faa denne gennemfort paa anden
Maade?
Der mener jeg, at Lceger, som selv har vceret med
i krigen og som kender Fremgangsmaaden i de store
Feltlazaretter, hvor alt tit gik meget overfladisk paa
Grund af den store Tilgang, er bedst egnet til at kunne
konstatere smaa Fejl, som mange Gange har indsneget sig
i Akterne og som i deres Form og Fremkomst kan fordoerve Invaliden hele Arbejdet med Anbringelse og Vevilling af Andragender om Rente.
Og derfor mener jeg, at der af Invalidenoevnet maatte
tages mere Hensyn til de af de behandlende Loeger udstedte Attester, da disse jo faktisk giver den rigtige Diagnose i det Ojeblik patienten undersoges. — Og det har
soerlig Betydning ved periodiske Sygdomme, da en Efternndersogelse tit sker paa et Tidspunkt, hvor Sygdommen
ikke gor sig goeldende, eller kun lidet, saaledes at den
undersogende Lcege ikke saar det rigtige Villede af Sygdommen.
Jeg vil endvidere foreflaa at tilsende Loegerne i vor
Landsdel „krigsinvaliden"; det vil sikkert voere gavnligt.
Uge. i Maj.
Andresen.
Tanken om en Dominstans har tit vceret fremme,
den droftes stadig, vi mener at den er nodvendig, —
men Loven hjemler den ikke, saa vi kan ikke faa Raadets
Kendelser til Doms. At vore hjemlige for det meste
krigserfarne Lcegers Attester maa blive fuldt respekteret,
er et krav, vi altid har hoevdet som vor simple Ret.
Alen vi har jo efter Instruksens Ordlyd ikke Adgang til
alle Aktestykker. Det er jo ogsaa meget kedeligt, at en
overfladisk Behandling og Affatning af Sygepapirerne i
Lazaretterne nu bagefter kan blive skæbnesvangre for
Tilkendelse af Invalide- henholdsvis Efterladterente.
Derfor burde nu affattede Attester og formodede Aarsagsvirkninger fra krigen tages fuldt som gyldigt Bevis i
mange Tilfcelde. Mon det naas engang?

Henvendelser til Foreningen.
Henvendelser om Optagelse i „Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte" kan ske til
esterncevnte Lokalbestyrelser eller til Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen:
Formand:
Invalidekonsulent p. Petersen, Aarosundvej 29, Haderslev.
Næstformand:
Invalidekonsnlent Fr. Andresen, Sondergade 32, Tonder.
Hovedkasserer:
kontorbestyrer H. Mortensen, katsund 3, Haderslev.
Sekretoer:
kontorist H. Clausen. Ahlmannsvej 19, Sonderborg.
Stedfortr. Sekretoer:
I. p. Lassen. Laagmaj pr. Egernsund.

validen"
Amtsorganisationen Sonderborg: Hans Petersen.
Lokalafdelingernes Bestyrelse:
Aabenraa: Snedkerm. Ehr. Johannsen, Nybro 18, Aabenraa.
Augustenborg: Musiker I. C. Brügmann, Augustenborg.
Bredebro: Soreu Lauridsen, Brede pr. Bredebro.
Broager: I. A. Jacobsen. Smol pr. Broager.
Bov: Bygmester Earl Petersen. Bov pr. Nr.-Smedeby.
Ehristiansfeld: Johan Andersen. Tyrstrup pr. Christiansfeld.
Egernsund: Snedkermester Jorgen Brag, Egernsund.
Egen: Johannes Lassen, Eistrup pr. Guderup.
Graasten: Malermester H. Thomsen, Graasken.
Gramby: Snedkermester A. Arisk, Gramby.
Haderslev: Invalidek.p.petersen,Aarosundvej29, Hadersl.
Hellevad: kobmand A. Terp, Hellevad.
Horup: Smedemester H. Büchmann, Hornp.
kegnoes: Ehr. plett, Sonderby pr. kegnces.
Logumkloster: H. Hartkopf, Lognmkloster.
Lojtkirkeby: Hans Degn, Lojtkirkeby.
Lysabild: Christian Madsen, Skovby.
Nordborg: Skorstenfej ermester Holger Hede, Nordborg.
Rinkenoes: Andreas Hinrichsen, Dahlsgaard pr. Rinkences.
Rodding: Kobmand Friedrich Buchard, Rodding.
Rodekro: Bagermester H. N. Andersen, Rodekro.
Skodborg: H. Tandrup, Skodborg.
Svenstrup: Christian Christensen, Svenstrup.
Sonderborg: Magistratsassistent I. Hermannsen, Sonderb.
Tandslet: Anders Schmidt, Fanerholm, pr. Tandslet.
Toftlund: Skomagermester I. Detlessen, Toftlund.
Tonder: Invalidek. Ar. Andresen, Sonderg. 32, Tonder.
Ulkebol: Jorgen Christensen, Ulkebol pr. Sonderborg.
Ullerup: Iver Madsen, Avnbol.
Vedsted: Niels Petersen, Vedbol pr. Marstrup.
Vester-Sottrup: Chr. Eggers. Vester-Sottrup.
Vojens: Kobmand Anker Schmidt, Vojens.

Sonderborg Afdeling

I

afholder Medlemsmode Onsdag den 9. Juni Aften kl. 8
paa Aagforeningshuset (lille Sal) med folgende Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer.
2. Droftelse angavende Aoellesstoevnet i Hadersl.
3. Sommerudflugt indenfor Sonderborg Afdelg.
4. Beretning fra A.-O'. Mode.
5. Eventuelt.

Vester-Sottrup Afdeling
afholder Generalforsamling Aredag, den 4. Juni 1926.
Aften Kl. 8 hos Goestgiver Cl. Clansen Vester-Sottrup.
Dagsorden:
1. Udflugt til Haderslev.
2. Eventuelt.
De, der ikke modtager Bladet bedes henvende sig
til H. Sievertsen. Alytning bedes omgaaende meddelt.
H. Sievertsen.

Tandslet Afdeling
afholder sin aarlige Generalforsamling Lordag den 5. Juni
Aften Kl. 7 i Ertebjerg Kro.
Dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Valg. 4. Droftelse angaaende Stoevnet i Haderslev den 1. August. 5. Forskelligt.
Efter endt Generalforsamling Aoredrag.
Bestyrelsen.

„Kiigs-Znvaliden" redigeres as Loerer Clausen, kegncesudkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Lre pr. Eksemplar.
Annoncer pr. 4 Spaltet petit Linie 2S Ore for Medlemmer:
for Zike-ZIledlemmer S0 Lre. Estertryk as .Krige-Zvvaliden- med kildeangivelse er tilladt.
Trykt > Z. S. Eggert« Logkykkeri. Ssnderbvrg, Teles»» 24b.
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zj for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Nr.4

Sen 1. Zuli 1S2K

SommerstKvnel.

I Lobet af ucesie Uge tilsendes der de enzZ kelte Afdelinger af vor Forening Tegningslister
jj til Deltagelse i Stcevuet.
Udvalget haaber at mange vil tegne sig.
ls programmet er i store Trcek folgende:
1. Modtagelse af Gcesterue.
2. Fællesspisning paa Tivoli kl. 12'/^ med
Underholdningskoncern
3. Illode i kloften ved Tivoli med Musik
og Taler.
4. Byen beses (Jorere er til Raadighed).
5. Skiveskydning og keglespil om vcerdifulde Gevinster og Tombola aaben hele
Tiden.
6. Bal fra klokken 8 paa Tivoli.
Bestillinger paa Lodsedler ä 5O Vre bedes
/ i egen Interesse tilsendt snarest.
Alle eventuelle Zorefporgsler bedes sendt til
u undertegnede.
P U B
A. Thomsen, Lcerer
Ribe Landevej 69.

Aorsorgelse af Krigsofrene for og nu.

Der er ikke noget besiaaende. Alk er i stadig Udio vikling og danner sig efter de forskellige Forhold. Almen
betragtet er vore Livsvilkaar meget forskellige fra dem
vore Forsoedre levede under for ca. 700 Aar siden. Middelalderlige Retsbegreber er saare forskellige fra vore. Det
okonomiske og sociale Grundlag var ogsaa dengang et
helt andet. Forskellige Forhold fremtvinger ogsaa forskellige Opfattelser af godt og ondt, Ret og Uret. Hos primitive Folkeslag er det f. Eks. god Ret og Skik at droebe
de affceldige, netop fordi de med deres krav kil Livsopzß hold tynger paa det sparsomt og med Moje sammensogte
L Spisekammer. Hos os er dette helt utænkeligt; vi soetter
iN til Gengoetd alle krcefter ind paa at bevare saadanne
i i Live loengst muligt; vore okonomiske Evner er jo ogsaa
fn af en hel anden Art. Saaledes har ogsaa Vegrebene om
s! Ret og Pligt til at sorsorge krigsofrene stadig skiftet op
gi s igennem Tiderne, indtil den nu i alle civiliserede Lande
er indgaaet som en Del af den sociale Lovgivning,
kampe mellem ^primitive Folkeracer endte for det
m meste uden overlevende krigsofre. Saarede og Fanger
lö blev simpelthen drcebt, for de vanskelige Ernceringsforhold

Z. Aargang

tillod ikke Folkestammerne at holde arbejds-og kampudyg
tige i Live. Hvor de lige havde begyndt at dyrke Landet, fordi der derved kunde skaffes en Kilde til Afhjoelp
af den herskende Levnedsmiddelknaphed. — gav Mangel paa
kod Stodet til Optagelse af Agerbrug. — blev Fangerne og
de saarede tit spist. Det var jo da altid kod. Dertil kom
vel nok en vis mystisk Opfattelse af, at den, der fortoerede en anden, helst modig Mand, fik derved Del i hans
Egenskaber, Mod og Styrke. Joeger- og Nomadefolk kunde
paa deres stadige Omflakken fra Sked til Sted ikke sloebe
syge, gamle og svage med; at slaa saadanne ihjel ansaas
for en moralsk sund Foranstaltning.
Da saa Folkeslagene efterhaanden blev stedbundne,
tog storre Agerstykker under Dyrkning, og deres okonomiske Basis bedredes, og Vanskelighederne med at faa Lev
nedsmidler blev mindre og mindre, havde Samfundet
Raad til at opholde Livet i krigsofrene, isoer da saadanne i Samfundshusholdningen kunde gore sig nyttige.
Isoer som Vejleder for Ungdommen saa man gerne de gamle med Livserfaring og dem der havde lidt for deres Folke
stammes Vel, tage en Gerning op.
Den begyndende Tuskhandel mellem Stammerne og
den stigende Produktion af Landbruget muliggjorde og
grundlagde storre Samfundsformer, faadan som de fandtes
i Kina, Indien, ^Egypten. Babylon og Groekenland lomge
for vor historiske Tid. Disse Stater baseredes paa Arbejde af Troeller og underkastede Folk, og i dem ansaas
krigeren som et nodvendigt Led til Opretholdelse af Ro
og Orden samt Styrkelse og Bevarelse af Magten udadtil, men kun saalomge, som han var i fuld Besiddelse af sin
Forlighed og Legemskraft. Mistede han den enten paa
Grund af Sygdom eller Saar, saa maatte han selv se
til, hvorledes han kunde opretholde Livet. Staten havde
ingen Brug for ham. Kom han i Fangenskab, blev han
Trcel og var skattet som saadan. Havde han en scerlig
Foerdighed som Haandvoerker eller lignende, skulde Magthaverne nok sorge for at faa denne fuldt udnyttet. Som
krigsoffer hjemme i sit eget Land sogte han i kraft af
sin krigsdeltagelse og dermed folgende politisk Stilling tagen
at faa en Eksistens. Roms Nedgangsperiode med sin Fordeling af Brod og Mel foerlig til krigsdeltagerne viser
dette. Men denne Almisse kunde i Loengden ikke fylde
Kravet om Erstatning af Staten for det tabte, kravet,
der dengang blandt Roms hjemvendte krigere var lige
stoerkt som nu blandt vore hjemvendte Kammerater, kravet,
der gik ud paa at faa deres Eget paa den Jord og i
det Land, for hvis Velfcerd og Trivsel de havde kcrmpet
og til Dels sat deres Forlighed til.
De urolige Forhold i Folkevandringens Tid medsorle
Bygningen af faste Borge rundt om i Landet, i hvis Ly
og Beskyttelse Bonden kunde dyrke sin Jord, men hvorfor
han ogsaa maatte bringe store Dele af sin Host til Borgen som Forraad i Ufredsdage. Lensherren gjorde snart
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denne Afleveringspligt til et selvfolgeligt krav til Bonderne ikke blot for ak yde sin Beskyttelse, men mere som en
Tribut til ham personlig, og vilde de ikke makke ret, saa
blev Jorden taget fra de genstridige. Det forte snart
saavidt, at den frie Bondestand forsvandt, og de var
bleven livegne.
Konger og Fyrster brugte det nu mere og mere at
forcere de dem hengivne Riddere Landstrcekninger som
Len for ydet krigstjeneste. Men den menige Soldat!
Ja de kunde i Tilfcelde af Beskadigelse se, hvorledes de
kunde hutle sig igennem som Handelsmand, Tigger. Landevejsrover og lignende. Noget hjalp kirken med sin
udstrakte Organisation med Understottelfe og Arbejdsanvisning. De opblomstrende Byer gav ogsaa tit deres
Krigere Beskæftigelse, deres i krigstog befkadigte en An
sættelse i Byens eller kirkens Tjeneste.
Da Ildvaabnet opfandtes og Byerne i mere udstrakt
Grad omdannedes til Fcesininger, omformedes Taktiken
betydeligt. Der forlangtes ogsaa storre Ovelfe. Folgen
var Afskaffelse af panferklcedte Riddere og fpydbevcebnede
krigskarle. Den lejede Soldat kom mere i Brug, han
betragtede sin Haandkering som et Haandvcerk, hvortil
de oplcertes og uddannedes. Disse Lejetropper, dengang
bestaaende af ret tvivlsomme Eksistenser og fort af forarmet Adel og Eventyrere af bedre Herkomst, blev nu
den absolutte Monarkis Stolte, og den Monarki holdt sig
lcengst, der kunde betale den bedste Lon eller sorge
for god Slotte i Tilfcelde af Ukampdygtighed, kongerne
begynder paa at oprette Invalidekasser og Invalidehjem
for sine Officerer eller give dem Embeder til deres Forsorgelse. Snart kom Pensionsretten i Brug. 1789 fik
de preusiske Officerer ved kongelig Anordning Pensions
retten tilkendt.
Men den menige veltjente eller beskadigte Soldat!
Hvad fik han? I Beretningen af det 17. Aarhnndrede kan man lcese om, at de af deres konger eller
Fyrster fik Lov til at betle. Ogsaa en Naadebevisning.
Enkelte scerlig veltjente og Krigsbeskadigte opnaaede som
scerlig Naades-og Gunstbevisning Auscettelse som Byportvcegter, Skriver og lignende. Det stadig voksende okonomiske Grundlag gav ogsaa Mulighed for Anscettelse af
brugbare krigsbeskadigte i mere udstrakt Grad, men det
var altid kun en Gunstbevisning, ingen Ret. Og saa de,
der ingen fik og paa Grund af deres Beskadigelse ikke
kunde arbejde, ja, de havde jo Lov til at tigge om Foden.
En scerlig god Aorsorgelse var det jo ikke.
Med den amerikanske Uashcengingskrig begyndte det
Afsnit af Historien, hvor Folkehceren, der bestod af Landets vaabenduelige Sonuer, godtgjorde sin Overlegenhed
over den lejede Hcer. Den franske Revolution, den preu
siske Befrielseskrig og de medfolgeude krigeriske Aorteelser
rundt i Europa medforte den udstrakte Brug af Indkal
delse og Formation af nationale Hcerdele. Tjeneste i
den var en Tjeneste for Staten. De i en saadan Tjeneste
lidte Beskadigelser forpligtede Staten til Erstatning
for den lidte Erhvervsindskrcenkning. Der opstod dermed
et Retskrav til Staten, og som Folge deraf begyndte
man atlovgive derom. 1752anordneralleredeFrederikdenV,
at der af Statens Midler skal udredes en lille pension
til i kamp beskadigte Soldater. 1814 kom den forste preusiske Invalidelov. Men Godgorenheden beholdt stadig sin
udstrakte plads i Forsorgelsen. Saa kom 1848 med sine
Omvcettninger i politisk Henseende. I flere Lande affat
tedes nye. forbedrede Forsorgelseslove, saadan i Danmark 1851. senere revideret og forbedret 1876. krigene

i Tyskland sidst i Aarhundredet gav ogsaa Stodet til For
bedring, men stadig blev der taget stor Hensyn til den
militcere Tjenesiegrad og mindre til selve Erhvervsindskrcenkningen.
Ogsaa efter at Maskinerne med deres prcecise Arbej
de og Masseproduktion viste Menneskeheden den store
Betydning af den fulde Erhvervsevne for at klare sig i
den okonomiske kamp, blev disse militcere Hensyn bestaaende, og forsi en saa voldsom krig som Verdenskrigen,
der greb saa forstyrrende ind i alle Forhold, maatte til
for at aabne Ojnene for Fejlene og Manglerne ved Forsorgelseslovene. og krigsofrenes Organisationer maatte
forst gore et kraftigt Arbejde for at söge opnaaet retfær
dige taalelige Kaar for krigens Ofre. Disse har ogsaa
ved deres Henstillinger og Forhandlinger faaet indfort
helt nye Elementer i Forsorgelsesgrnndscetningerne. et
Arbejde, der var scerlig vanskelig, fordi gamle, nu forceldede Meninger ved Lovgivningen ncesten var forudbestemt
til at optages igen, og de nye Synspunkter ikke havde
Hcevd endnn hos Lovgivningsmagten. Ncevnes kan i
Forbindelse hermed Udvidelse af Sygehjcelpen. den sociale
Forsorg ved Uddannelse til nye Erhverv, Omsorg for
fuld retfcerdig Bedommelse gennem bevilligende og bedommende Myndigheder, Udvidelse af Efterladteforsorg
m. m. Scerlig i de af Verdenskrigen berorte Lande, de
Lande med de mange krigsofre, har kampen mellem
Organisationerne og Lovgivningsmagten vceret haard, men
det har i de fleste Tilfcelde fort til ret gunstige Resultater.
Saaledes viser den nnvcerende Forsorgelsesret et helt
andet Billede end for. Det er ikke mere den tabte Brugbarhed som Soldat, men Tabet af Arbejdskraften og Mnlighed for Anvendelsen i Nutidens findelte Omsætningsforhold, som ved Rente eller anden Aorsorgelse skal udlignes. Endnu er Forsorgelsesretteu ikke ideel, og For
sorgelsen af krigsofrene er endnu ikke fuldt betryggende,
men der er sket meget til Bedring af deres Kaar. Grund
sætningerne ?r i praksis gennemfort og lovfcestet. og det
er Hovedsagen.
Men saaledes, som Forsorgelsen nu er, vil den efter
Aartier vcere forceldet og blive aflost af andre til den
kommende Tid svarende lovbundne Bestemmelser. For
nu som for lever vi i Udvikling, og kommende Slcegtled
vil paa Grund af forandret okonomifk Basis hceve andre
Grundbegreber om Ret og Uret og faa dem lovfcestet.
Thi Love er den skriftlige Formulering af de i Mennefkenes Hjerner bestaaende Meninger om Ret og Billighed.
Og tager vi saa gennem Samarbejdet i vore Orga
nisationer til Betryggelse af krigsofrenes kaar kraftig
Del i Nyordningen af Verdenssamfundet, saa tjener vi
os selv og hele Menneskeheden.
Foranstaaende er kil Dels taget af Artikler i „Reichsbund" og andre til Raadighed staaende kilder.
Redaktionen.

Sporgerubrik.
Til Belysning af et anbragt Sporgsmaal onskes
folgende fremsat.
Min Mand er som Folge af en krigsbeskadigelse
lammet. Siden 1916 har han hast Lammelsen, og den
har stadig forvcerret sig. I to Aar har han ligget paa
Invalidehospitalet i Sonderborg. og er nu paa det tredie
Aar hjemme igen. Han maa bceres fra Sengen og til
Stolen og tilbage igen. Han kan kun vcere nogle faa
Timer oppe om Dagen. Han er heller ikke i Stand til
selv at spise eller drikke. Jeg kan ikke lade ham vcere

„Krigs-Invaliden"

m ene og er derfor tvungen til at have fremmed Hjoelp i
Huset.
Man siger jo, at han vilde kunne blive bedre hjulpet
oq paa Sygehuset, men saalcenge mine krcefter og min Sundhed tillader det. vil jeg meget gerne beholde ham i Hjem>m met, og han vil ogsaa kun saa nodig bort.
Vi faar maanedlig 250 kroner og skal betale 315
kroner i aarlig Skat. Og nu kommer jeg med mit forste
isö Sporgsmaal: Skal en krigsinvalid betale Skat af den
hele Rente uden hensyn til hans Invaliditet? Vi faar
oö dog vel Renten til Livsophold og Pleje?
Og det andet Sporgsmaal: kan Renten pantes, naar
den paalignede Skat ikke bliver betalt?
paa Grund af min Mands Svaghed og Lidelse er
io vi nodsaget til at fyre i kakkelovnen ncesken hele Som!M meren igennem. Vore Udgifter til Vask er ogsaa meget
sff storre end andres. Og jeg vilde kun saa nodig borttage
oß ham det eneste han endnu har at gloede sig til, den gode,
>iZ kraftige Kost. Men naar Skatten skal betales, maa der
ske Indskrænkninger netop paa det Omraade.
F. AI.
Svar:
Krigsinvalidernes og de Efterladtes Rente er ikke
fritaget for Skat. dog kan de blive skattefri for Statsskat
zsi ifolge et andetsteds omtalt Eirkuloere fra Skattedeparte>m mentet til Skatteraadene. Med Hensyn til kommuneskat
er det Ligningskommissionen, der paa givet Andragende
v? kan tage Hensyn og helt eller delsvis nedsætter den skatteilq pligtige Indtoegt saavidt, at praktisk talt, Renten derved
>16 bliver fri for Skat. Men det er ingen Norm, ingen Pligt,
ws som Ligningskommissionen har. Invaliderenten kan ikke
oq pantes til andre Formaat end til selve Staten, f. Eks. til
jIL Afdrag af Laan, ydet af Statens Midler. Det er derfor
?Zi ikke gorligt at pante Renter for Skat til kommunen. Iovzn rigt maa vi vcere af den Mening, at en velbegrundet Anzvs sogning til kommunestyrelsen om Nedsoettelse henholdsvis
Eftergivelse as Skatten vil voere at foretrække fremfor at
lade det komme til en Skattenoegtelse. Det er der jo altid
>T Tid til, naar der ikke bliver taget Hensyn til Ansogningen
Uz eller der ingen Svar gives paa den. Vor Hovedbestyrelse
i i Haderslev, enten Formanden eller kassereren, vil
sikkert yde Hjoelp ved Affattelsen, naar der sker skriftlig
zft Henvendelse til dem. I det foreliggende Tilfoelde vil der
lsz efter de givne Oplysninger at domme vcere velbegrundet
Haab om at opnaa en betydelig Skattenedsættelse.
Clausen.

Er Renkerne skattepligtige?

I Henhold til foransiaaende stillet Sporgsmaal fremlv? kommer her nogle Oplysninger desangaaende.
Engang for mange Aar siden, 1920 i Efteraaret, eller
Foraaret 1921 henvendte vor Forenings Repræsentanter
gis sig til Noevnet med Bon om at söge udvirket Skattefrihed
for Renterne, baade Invalide- og Efterladterente. Aornv anlediget af det til Ministeriet indsendte Andragende, der
Zig gik ud paa, at krigsinvalider samt disses og Faldnes
sI Efterladte maatte blive fritaget for at svare Indkomstskat
li! til Staten af de til dem udbetalte Invalide-og Efterladtenu underftottetser, sendtes der af Skattedepartementet til Skatteraadene i de sonderjydske Landsdele et Eirkuloere, der
wi indeholdt folgende Anvisning: (Dato, 9. April 1921).
Foranlediget af det indsendte Andragende skal man
nu under Henvisning til Bestemmelserne i Lov om Indkomstgo og Formueskat til Staten af 8. Juni 1912 § 23 jfr. § 28
M sidste Stykke meddele, at man herved giver Skatteraadene
m en almindelidelig Bemyndigelse til indtil videre ved Skatte-

anfoettelsen af krigsinvalider samt de faldnes Efterladte
at bortse saavel fra de disse i Henhold til Lov Nr. 740
af 1. December 1920 tillagde Understottelse fra den danske
Statskasse som fra Underftottetser af tilsvarende Art, der
maatte vcere tilbragt dem fra tysk Side.
Her er der altsaa kun tale om Statsskatten. Den
beregnes efter en faststaaende Skala efter at de normale
Afdrag for Husstandens personer er bragt i Afdrag fra
den i Selvangivelsen opgivne Indtoegt. Dog kan Ligningsmyndighederne efter fremkommet Andragende, f. Eks. i
Sygdomstilfælde, der har foraarsaget eller stadig foraarsager Indtægtstab eller foroget Udgift, nedfcette Skatten,
oa dette skal saa bemcerkes i Ligningskendelsen oq aodkendes af Skatteraadet.
Men Statsskat og kommuneskat har ikke nogen For
bindelse uden denne, at Selvangivelsen danner Grundlag
for Ligningen til begge, kommunerne beregner Skatten
efter deres Behov og har ved Ligningen Lov til at gaa
70"/o ned og 40^/o op over den opgivne Indtoegtssnm,
efter som den nu ligger under eller over det for kommunen
beregnede Middel. Og ved denne Bevcegelse kan der saa
tages Hensyn til de personlige Forhold.
Hel eller delvis Fritagelse for Skat af Renten ligger
derefter ved kommunens Ligningsmyndighed, og synes
man, at Skatten er for hoj, kan man indsende Besvcering
til Amtet for kommuneskattens Vedkommende og for
Statsskattens Vedkommende til Skatteraadene i hvert Amt.
Dog skal disse sikkert voere indsendt inden en hvis Frist,
efter at Skattelisterne har voeret fremlagt til offentligt
Eftersyn. Fritagelse for Skat af Renten er ikke en Ret.
men en Slags Naadebevisning.

Aabenraa Afdeling
afholdt Medlemsmode Fredag d. 1. Juni i Lorenz Hansens Gcestgivergaard.
klokken 8 l/2 aabnede Formanden Modet. Protokollen fra sidste Mode oplcestes og blev godkendt af Aorsamlingen.
Til Dagsordenens 1. Punkt indledte Formanden til
en Diskussion om kontingentet til Hovedbestyrelsen. Der
blev fra flere Sider anket over, at Afgiften til Hovedkassen var for stor, og efter en lcrngere Forhandling ved
toges det at henstille til Hovedbestyrelsen at faa kontingentssporgsmaalet optaget paa Dagsordenen ved nceste
Delegeretmode.
Kassereren aflagde kasseberetningen. Regnskabet
blev godkendt.
Saa vedtoges det at afholde en Sommerfest forbunden
med Prcemieskyduing og keglespil for de voksne og Borneforlystetfer af forskellig Art. Om Aftenen skal der voere
Bal for Medlemmer med paarorende. Denne Fest var
forst planet afholdt den 1. August paa Sommerlyst, men
af Hensyn til Foellesstoevnet i Haderslev blev den fastlagt
til den 8. August paa det noevnte Sted.
Forsamlingen besluttede endvidere iForeningens Navn
til Ringriderfeften at opstille et Skydetelt. Overfkudet
skal tilfalde Foreningens kasse.
Det meaet aodt besogte Mode sluttedes ved 11 Tiden.
Bestyrelsen.

j

Afdeling Haderslev.

kassereren A. Thomsen bor fra 1. Juli Ribe Lande
vej 69.

.. K r i g s - I n v a l i d e n "
Skodborg-Zels Afdeling.

I

afholder Medlemsmode Tirsdag, den 6. Juli Asien kl. 7^
paa Skodborg Banegaard med folgende Dagsorden:
1. Droftelfe angaaende Fcellesftcevnet i Haderslev.
2. Medlemsbidraget maa besieml betales.
3. Rye Medlemmer optages.
4. Foredrag.
Ikke-Medlemmer kan ogsaa deltage.
Skodborg, den 13. Juni 1926.
H. Tandrup.

Allerup Afdeling
afholder Mode Mandag, den 5. Juli 1926, Aflen kl. 8
hos Joh. Norn Ullerup.
Dagsorden:
1. Beretning fra Modet i A.-O.
2. Udflugt til Haderslev.
3. Forskelligt.
I. Madsen.

Tandslet Afdeling

j

afholdt fin aarlige Generalforsamling Lordag den 5. Juni
i Ertebjerg kro.
Der er indenfor Foreningen i det forlobne Aar ble
ven afholdt to Moder, et med Foredrag og et med koncert og Underholdning af Augustenborg Drengeorkester.
I Aarets Lob er der tiltraadt Foreningen 2 nye Medlemmer, og et har udmeldt sig.
Det reviderede Regnskab blev oploest og godkendt af
Forsamlingen. Der sluttedes med en kassebeholdning
af 336,22 kroner.
Ved Bestyrelsesvalget blev de efter Tur afgaaeude,
Formanden. Sekretceren og et Bestyrelsesmedlem, genvalgt
for et Tidsrum af 2 Aar.
Der blev givet Oplysninger om Foellesstoevnet i
Haderslev. Hvis der bliver Tilslutning nok, lejes der en
Bil, og efter de forelobige Oplysninger kommer den til
at koste ca. 6 kr. K person. Hvem der onsker at deltage
i Turen bedes melde sig til undertegnede til senest den
15. Juli.
Under forskelligt vedtoges det at nedsoette kontingentet, indbefattet Bladhold til 5 kr. aarlig og at yde de
delegerede til Amtsorganisationens Delegeretmoder 3 kr.
3 Person.
Efter at kaffen var drukket fortalte Lcerer Clausen,
Kegnces, noget om et soerligt Arbejde blandt krigsofrene
i Tyskland: Kriegerheimstätten, og loche til Slut en Fortcelling af Zakarias Nielsen.
Samvoeret sluttede ved 11 Tiden.
A. Schmidt.

Smaa Notitser.
Ifolge Oplysninger i „Wirtschaft und Statistik" fand
tes der den 1. Oktober i Tyskland 663726 krigsbeskadigte,
der oppebar en Rente af 25 "/o og mere. Deraf var 2732
blinde, 39580 led af Lungetuberkulose, 4990 var sindssyge,
66130 har mistet et eller flere Lem; deraf 131 begge Ar
me og 1250 begge Ven. Ca. 10"/o er altsaa lemloestet.
Procentualt ligger Forholdene vel ogsaa her hos os paa
samme Vis.

En Beuamputeret, bosat nede ved Bodensoen, skriver:
Enhver krigsbeskadigelse betyder for den befkadigte en
Hindring i de fleste Forhold. Hvor mange Mennesker
har ikke allerede „vomnet" sig til at se en sig vanskelig
af Sted bevcegende Benamputeret. Og mange lader det
helt ude af Agt, at vedkommende, der stadig foler Smerker, har tabt Bevægelsesfriheden i udstrakt Maal. Hver
Benamputeret, der har siddende Beskæftigelse er ikke i
Stand til at söge frisk Luft og Motion ved en Spadseretur. isoer i den varme Tid vil han lade dette vcere, det
betyder kun en storre Anstrengelse for ham. En saadan
maa tik erfare, at Guds frie Natur for storste Del er
lukket for ham.
Hvorledes kan en saadan hjoelpes? Er der ikke en
Mulighed for en bekvemmere Bevcegelsesmaade? Dette
Sporgsmaal droftede vi stoerkt. Saa blev vi bekendt med
Invalidechklen, System Weiß, fremstillet af Firmaet
Josef Weiß, Freiburg im Breisgau, klarastr. 26, og fik
lcert at kore den. Nu anser vi den som det bedste Middel til
ak hjcelpe Benamputerte i deres Vanskeligheder med at
bevcege sig frem. Det var kun godt og at anse for meget
onskeligk, om der blev givet enhver Benamputeret et saadant Hjælpemiddel.
Henvendelser til Foreningen.
Henvendelser om Optagelse i „Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte" kan ske til efternceonte Lokalbestyielser
eller til hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen:
Formand: Invalidekonsulent p. Petersen, Aarosundvej 29, Haderslev.
Ncestformand: Invalidekonsulent Fr. Andresen. Sondergade 32, Tonder.
Hovedkasserer: kontorbestyrer H. Mortensen, katsund 3, Haderslev.
Sekretcer: kontorist H. Clausen, Ahlmannsvej 19, Sonderborg.
Stedfortrædende Sekretoer: I. p. Lassen, Laagmaj pr. Egernsund.
Amtsorganisationen Sonderborg: Hans Petersen.
Lokalafdelingernes Bestyrelse:
Aabenraa: Snedkermester Chr. Johannsen, Nybro 18, Aabenraa.
Augustenborg: Musiker I. C. Brugmann, Augustenborg.
Bredebro: Soren Lauridsen, Brede pr. Bredebro.
Broager: I. A. Jacobsen, Smol pr. Broager.
Bov: Bygmester Carl Petersen, Bov pr. Nr.-Smedeby.
Christiansfeld: Johan Andersen, Tyrstrup pr. Christiansfeld.
Egernsund: Snedkermester Jorgen Brag, Egernsund.
Egen: Johannes Lassen, Eistrup pr. Guderup.
Graasteu: Malermester H. Thomsen, Graasten.
Gramby: Snedkermester A. Frisk, Gramby.
Haderslev: Invalidekonsulent p. Petersen, Aarosundvej 29, Haderslev.
Hellevad: Kobmand A. Terp, Hellevad.
Horup: Smedemester H. Büchmann, Horup.
kegnces: Ehr. plett, Sonderby pr. kegnces.
Lognmkloster: H. Hartkops, Lognmkloster.
Lojtkirkeby: Hans Degn, Lojtkirkeby.
Lysabild: Christian Madsen, Skovby.
Nordborg: Skorstensejermester Holger Hede, Nordborg.
Rinkenoes: Andreas Hinrichsen, Dahlsgaard pr. Rinkences.
Rodding: kobmand Friedrich Buchard, Rodding.
Rodekro: Bagermester H. N. Andersen, Rodekro.
Skodborg: H. Tandrup, Skodborg.
Svenstrup: Christian Christensen, Svenstrup.
Souderborg: Magistratsassistent I. Hermannsen, Sonderborg.
Tandslet: Anders Schmidt, Fanerholm, pr. Tandslet.
Toftlund: Skomagermester I. Detlefsen, Toftlund.
Touder: Invalidekonsulent Ir. Andresen, Sondergade 32, Tonder.
Ulkebol: Jorgen Christensen, Ulkebol pr. Sonderborg.
Ullerup: Iver Madsen, Avnbol.
Vedsted: Niels Petersen, Vedbol pr. Marstrup.
Vester-Sottrup: Chr. Cggers, vester-Sottrup.
Vojens: kobmand Anker Schmidt, Vojens.
Ssby Afdeling: Hans Hansen, Osby postkontor, Osby.

Til Stcevnet i Haderslev d. 1. August onskes og bedes om god Tilslutning.
.Krigs-Invaliden" redigeres af Lcerer Clausen, kegnces; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Annoncer pr. 4 Spaltet petit Linie 25 Ore for Medlemmer?
for Zkke-TNedlemmer S0 Ore. Eftertryk af .Krigs-Znvaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. E. Eggert« Bogtrykkeri, Sonderborg, Telefon 24b,

»AnHb Jnvaliöe^
^^!°°U°°!LS!!°^^^!°°i!SS!-S!!°°-

os for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar. S

!

Sen 1. August Mk

! Z. Aargang

Sommerst«rvnel i Haderslev
Sondag, den 1. August 1926.
— ^ « , » , , » —

Endnu er det Tid til at tage sin Beslutning om at deltage i vort Sommerstævne.
Selv om man ikke har tegnet sig i Forvejen, er der Adgang sor enhver, der omend i sidste
lT Time bestemmer sig til at deltage. Husk, at jo flere der moder desto bedre vil Stoevnet
y! lykkes. Alle har en Pligt, at mode, for at vi udadtil kan vise vor Sammenslutnings Styrke.
V e l m o d t I m a n g e H u n d r e d e d e n 1. August i H a d e r s le v.

Udvalget.

I Anledning af, at der er en ret stor Del af
>Ä Lokal-Afdelingerne, der ikke har indsendt Afregning
M til Hovedkassereren for April kvartal d. A., samt
nz enkelte Afdelinger, som endog resterer med Afregning
of for Januar kvartal d. A., skal man herved anmode
zq paagceldende Bestyrelse om at foranledige, at ncevnte
R Regnskaber indsendespr. omgaaende tilHovedkassereren
ft H. Mortensen, katsund Z, Haderslev.
Haderslev, den 15. Juli 1926.
p. H. V.:

H. Mortensen.
Angaaende

„KrigS-Invaliden".

For at uudgaa ZMsforstaaelser og Fejl ved Tilm meldelser og Afgang vedrsrende Abonnenter paa
5« „Krigs-Invaliden" bedes indtrængende om, at enhver
A Forandring desangaaende skal sendes direkte til

H. Clausen, Sekretcer
Sonderborg, Ahlmannsvej 19^.

En typisk Rentenedscettetse.

Kammerat Otto Weitling i Haderslev meddeler
los folgende til Forsiaaetse af sin Rentesag og Behandling
so af indsendte Loegeerkloeringer:
I ncervoerende Blad har jeg engang meddelt, at
im min Rente paa mit Andragende om Forhojelfe var reuf sulteret i en Nedsættelse fra 25
til 10^.
Andragendet fremkom som Folge af min Loeges Tilfkyndelse. Efter en loengere kur hos ham (elektriske Fod

bade og Massage) som ingen Bedring fremkaldte, raadede
han mig til at andrage om Renteforhojelse, da min Be
skadigelse med Aarene vilde medfore en Forvoerring.
Efter at have modtaget ovennoevnte Besked om at
min Erhvervsindskrcenkning maatte anses til kun at voere
10"/<>, opsogte jeg igen min Lcege og bad ham om en
udforlig Redegorelfe for sin Mening om min Lidelse og
dens Indflydelse paa min Invaliditet.
For endnu at faa flere klare Beviser til Slotte for
mit Andragende i Homde, henvendte jeg mig til en her
boende Sanitetsraad og bad ham at underfoge mig
paa det grundigste og give mig udforlig Redegorelfe for
hans Bedommelfe af min Beskadigelse og den medforte
Erhvervsindskrcenkning. Jeg noevnte ikke for ham, hvordan den var bleven bedomt i Sonderborg.
Jeg maa tilstaa, at jeg ikke for eller senere er undergaaet en grundigere Undersogelse; den kan paa ingen
Illaade sammenlignes med Overlcegens i Sonderborg.
Af Sanitetsraaden fik jeg udstillet en Erkloering.
en fnldsioendig og saglig Redegorelfe paa 13 Foliosider,
som indeholdt en Fremstilling af mine Lidelser og dens
mulige fremtidige Forlob samt Angivelse af med hvormange Procent min Erhvervsevne stormedes at vcere
nedsat. Og hans Skon var 33^; "/o! Og min Lcege erkloerede at om en Bedring af min Lidelse kunde der paa
ingen Maade vcere Tale.
Og nu kunde jeg have Lyst til at sporge: Hvorledes
kan Overlcegen ved Invalidencevnet komme til sin Afgorelse isoer efter hans flygtigere Undersogelse? Det er
baade Loegerne, der har behandlet og undersogt mig, og
mig selv en Gaade.
Ncevnets Afgorelfe indankede jeg for Jnvalideraadet
i kobenhavn og vedlagte de to ncevnte Lcegers Erkloeringer.
Efter at have ventet paa Afgorelfen i fire lange Rtaaneder
fik jeg saa Besked, at Invalidenoevnets Afgorelse i Sagen
maatte anfes for endelig. — Rien hvorfor Raadet maa

„Krigs-Invalidenanse Ncevnets Afgorelse i Sagen for at vcere ret, derom
faar man ikke nogen Opklaring i de Par Linier, som
denne Besked indeholder. — Men mest forundret blev jeg
over at faa Sanitetsraadens Erkloering sendt med tilbage.
Ved mange Erklæringer og saglige Fremstillinger i denne
var der af en anden Person vedfojet Sporgsmaalstegn
og Tankestreger. Tegn, som paa deres Plads gor et
mcerkeligt Indtryk. Hvad skal man toenke derom? Skal deraf
fremgaa, at vedkommende, der har sat Tegnene, anser
Sanitetsraaden for ubesojet og ude as Stand til at bedomme Graden for Erhvervsevnens Nedsættelse? Eller
skal det betyde, at han, der er Sygehuslæge, ikke maa
anses for at voere duelig som Loege? Det maa da sikkert
voere Lægeattesters Bestemmelse at tjene som Bilag til
Sagen og ikke som Tegnepapir.
Men naturligvis er Sagen ikke afgjort endnu. Paany
har jeg henvendt mig til Ncevnet. Det var i Marts
Maaned og paa dets Opfordring maatte jeg atter ind
sende 2 Lægeattester. Og med Indsendelsen af dem fulgte
samtidig en Opfordring fra Sanitetsraaden til Overloegen
til at söge noermere Oplysninger hos ham, hvis saadanne
af Overingen ved Noevnet var onskeligt. Han stod til
enhver Tid rede til at give disse.
Saavidt er Sagen nu naaet. Imidlertid haaber jeg
at de indsendte Attester stadig maa vcere til Stede og ikke
er vandret i Papirkurven eller er omkommen paa anden
Maade.
Det var jo rart, hvis det var saavidt, at en Erkloering paa, at man var sund og rask, medforte Helbredelsen!

Tankens Magk.
Tanken er en magisk kraft.
Verden kan vi vel ikke forandre ved vore Tanker,
men os selv kan vi forandre. Verden forandres efter Love,
som vi ikke kender.
Den sidste halve Snes Aar, hvor der er hcendet saa
meget, der har haft stor Betydning for Nationer og Lan
de, er det for mange af os, der har voeret Vidner til
disse moegtige Omkalfatringer og historiske Begivenheder,
som om Verden ikke mere er den samme som for.
Leve- og Tankesset har uudergaaet saadanne Forandringer, at der i mangt og meget ligesom er vendt op
og ned paa det, der tidligere var det bestaaende. Hvor
vidt denne Tilstand er til det bedre eller det modsatte,
vil Fremtiden vise.
Overgangsstadier med deres Brydninger og Goeriug
har aldrig vceret lette at passere. For Born og de unge
kan det endda gaa, men for den mere modne Sloegt, der
lever for, under og efter en total Omloegning af Tider
og Forhold, er det vanskeligere at indordne sig.
Alen hvad vi end skal komme til at opleve, er der
noget sandt i dette: Vi kan ikke skabe Verden om. Den
er nu engang, som den er, og vi maa finde den saaledes,
som den forefindes.
Men „Verden", hvad er det? Det er jo ikke Jorden
omkring os, den hvor vi bygger, Himmelen over os, Luften omkring os; nej. Verden er Menneskene, alle nulevende
Sloegter. den enkelte med de mange. Dem er det. der
stempler Verden, Tiden, det Aarhundrede. hvori de eksisterer.
Hele denne Masse er sammensat af lutter Enere,
der indvirker paa hinanden, forer hver sit personlige Liv
og er et lille Led i den uendelige koede af levende Skab
ninger, der befolker Jorden.

Hvis alle disse Enkeltheder kunde paavirkes i en
bestemt Retning, da var der maaske en Mulighed for at
omskabe Verden. Organisationers og lignende Sammenslutningers Begrundelse ligger jo deri, at mange slutter
sig sammen til en Tankes Virkeliggorelse. Og vor Tid
kaldes jo Organisationernes Tid, og denne Bevcegelse har
haft Indflydelse paa Verdensfyfiognomiens Omforandring.
Og mange andre Forfog er der bleven gjort med at
omskabe Verden. Store Idealer er bleven opstillet, som.
hvis de blev naaede. vilde hidfore lykkelige Tider med
Fred og Harmoni. Men altid er de strandede paa dette,
at den Enighed, der gor sioerk, var uopuaaelig.
Men er saaledes den store vide Verden omkring os
til Dels uden for vor Roekkevidde, skal der her peges paa
noget, der godt kan sammenlignes med en hel lille Ver
den for sig. som vi alle kan naa. Det er den Folelsesog Tankeverden, vi rummer i vort Indre og som vi selv
maa vcere Herre over. Denne Verden kan vi omskabe,
saa der bliver lysk og godt at soerdes. Her kan vi toende
den Fakkel, som, hvor vi gaar og staar. vil oplyse vor
Tilværelse og ikke blot gore den udholdelig, men lykkelig
trods alt!
Vore Tanker er det vi maa mestre. Som et uroligt
Hav medforer de Stramninger, der bringer baade ondt
og godt med sig. Vi paavirkes deraf, vort Humor stiger
eller synker, eftersom det er glade eller sorgelige Stemninger, der besjceler os.
Hvor ofte ligger ikke vort daglige Velbefindende og
vor Sovn om Natten under for dette Faktum, at et eller
andet piner og bekymrer os. Tankerne vedbliver at forfolge deres Offer og nedfcetter derved vor sjcelelige og
legemlige kraft. Hvis vi her kunde tale dem til Rette
og vende Mismodet til Haab og Forkroskning, vilde Ligevoegten atter indfinde sig, og meget var hermed vundet.
Hvis Mennesker i det hele taget anede, hvor stor
Tankernes Indbildningskraft har f. Eks. paa deres Sund
hed, vilde de hgjligen undres. Og dog har de fleste af
Loeserne vel selv moerket til det. Hvor utilpas, ja ligefrem
syg kan et Menneske ikke blive ved at forestille sig, at en
eller anden Sygdom har bemægtiget sig ham. Loegestanden har mange Beviser for indbildte Sygdomstilfælde.
Og omvendt, hvor let og styrket kan man ikke fole sig
ved Modtagelsen af gode Nyheder, ved Oplevelse af en
Gloede, ved et Befog, der indvirker paa vort Tankeliv
og faar os kil ak glemme det, der for trykkede os.
Men ikke blot den ojeblikkelige Tilstand, ogsaa Frem
tiden er ofte betinget af vor Toenkemaade. Vi stal tro
paa Fremtiden, vente os noget af den, haabe paa Frem
gang i vor Gerning. Ikke loegge Hcenderne i Skodet og
tcenke: Det nytter ikke, — aldrig faar jeg Lykken med
mig nogen Sinde. Da har vi paa Forhaand udtalt Dodsdommen over vort eget Livsvoerk.
Nej, ret Ryggen! Tro paa din Sag, gaa op i den
med hele din Villie, Tanke og Energi og se saa, om du
ikke vinder!

En Menneskeven.
Det gor godt og opliver, naar man stilles Ansigt
til Ansigt med Personligheder.
.En saadan Personlighed var Pasieur. Han var
kemiker og Bakteriolog. Han blev fodt i Frankrig og
hans Fader var Garver.
Det er hans utrcettelige Virkelyst, hans aarelange
taalmodige videnskabelige Undersogelser, som er Grund-

„Krigs-Invaliden"

vi lag for mange af vore sanikoere og hygieniske Foran>!s skalkninger, der har til Formaal at bekoempe og forhindre
lS, Sygdomme, isoer de smitsomme.
I celdre Tider var Operation eller Amputation uhyre
os farlig. Efter et stort Slag dode de saarede i tusindvis,
os fordi man ikke kunde holde Bakterierne borte fra Saarene.
55 Nu kan man, og dermed er den voerske Fare overstaaet.
I gamle Dage var kopper den mest frygtede af alle
Sygdomme. Efter Indforelsen af Vaccinationen horer
m man den noesten aldrig omtale.
I celdre Tiders krige var Opstaaelse af Epidemier
^ i i Hoeren uafvendelig. Verdenskrigen med den voldsomme
Sammenhobning af Mennesker under usunde Forhold gav
A Bevis for, ak Menneskeheden takket voere Pasteurs store
A Forskningsarbejde nu er Herre over Bakteriesygdomme.
Hons saar undertiden en Bakteriesygdom, der kaldes
Honsekolera. Paskeur havde loeuge vidst, at naar man
o! tog Bakterier fra et sygt Dyr og lagde dem i Honsekodus suppe, formerede de sig skcerkt, og smittede han med disse
en sund Hone, dode den.
Nu hcendte det en Dag, at han havde Brug for Bakzj terier, men ikke havde andre i Ncerhedeu end nogle, som
havde vceret gemt en Tid. De stod i et Glas, der var
u) lukket med en Bomnldsprop. Han brugte da dem og
qs sprojkede dem ind i en sund Hone. Den fik kolera, men
den dode ikke. Da forstod Paskeur Sammenhængen.
6) Gennem Bomuldsproppen havde Luften paavirket Bakzj terierne, saa de virkede mindre kraftigt end for. Nu var
H Hjcelpeu fundet. Det gjaldt bare om at smitte Honsene,
os saa de kunde saa kolera i en mild Grad. Saa fik de
den aldrig mer.
Miltbrand hoergede en Tid blandt Frankrigs Faar,
os saa ak der hvert Aar dode 10"/o af Faarebestanden.
(s Pasteur begyndte at uudersoge Bakterierne, og i Aarevis
16 blev han taalmodigt ved. Men saa kom ogsaa den Dag,
da han kunde samle interesserede til en skor Prove.
Han havde 50 Faar, og af dem havde han vaccineret
25 med det Middel, han havde fundet. Saa smittede han
lo alle 50. De 25, som ikke var vaccinerede, dode, af de
lo andre 25 dode ikke eet.
Senere fandt han et Middel mod den forfcerdelige
Sygdom, vi kender under Navn af Hundegalskab.
Den forste, han skulde prove sit Middel paa, var en
li! lille Dreng paa 9 Aar. Paskeur var i stor Angst, da
han gjorde Forsoget, men han vovede det.
Det tog Tid, for han saa, om Midlet vilde hjoelpe.
Han kunde ikke sove om Natten af Spoeudmg. Saa rejste
han bort for at faa Ro. Bestandig saa han Drengens
os fortrukne Ansigt for sig. — Men Drengen dode ikke.
.ft Han blev snart sendt hjem. men saa maatke han skrive,
os forsk hver 4. Dag, saa hver 8., saa hver 14., og vi kan
zzj kcenke os, hvor inderlig paskeur loeugkes efter hans Breve.
>s? Men Anfaldene kom aldrig igen; Drengen var reddet.
Det var Pasteur, som gav Stodet til at Loegerue paa
zft Hospitalerne lcerte at holde Bakterierne borte fra de syges
zL Saar. Lægevidenskaben skylder ham meget.
Men i kampen mod Bakterierne blev han tilsidst selv
>os saaret.
Frankrigs rige Silkeavl var kruet. Ormene blev
.ys syge og dode. Man henvendte sig til Pasteur. der straks
begyndte at studere Sygdommen. Dag efter Dag maatte
olj han da sidde i den sioerke, torre Varme, som disse Dyr
>7? kroever. Hans Loege advarede ham paa det indtrcengenste
ko at tage Hensyn til sit Helbred, men Paskeur svarede:
»Jeg er lige ved Enden af mine Undersogelser. Jeg vil

finde Hjcelpen mod Sygdommen, derfor bliver jeg paa
min Post. Det faar gaa mig som det kan". — Han
blev ved og han fandt Hjoelpen, men fik et Slagtilfcelde.
Som en saaret Soldat sloebte han det ene Ben efter sia
de sidste 30 Aar, han levede.
Det er noesten mcerkeligt, ak en enkelt Mand har
kunnet gore Menneskeslægten saa mange Velgerninger.
Hoeder og A5re vandt han i rigeste Maal, men han vedblev altid at vcere den samme stille og oedelt toenkende
Mand. Ved en stor Fest til hans 2Ere. hvor mange
fornemme Moend var til Stede og der blev udtalt Lov og
Ros om ham og hans Livsvoerk, da svarede han alle
hans Velyndere med en Tale for og en Tak til hans fattige
Far og Mor.

Et Hjem for Hjernelidende.
IMünchen er der for nylig bleven indrettet et storre
Hjem for hjernebefkadigte Soldater.
Der har der som i nogle andre Byer i Tyskland
voeret indrettet en selvstcendig Lazaretafdeling for Hjerneskader. Der har disse svoerbeskadigte i mange Tilfcelde
igen loert at tale. lcese, skrive, regne m. m. og er derved
bleven givet dem selv og deres Familie tilbage og sat
i Skand kil at udove en Virksomhed. Men en stoerk Energianspcendelse er tik nodvendig, og meget, som de haabede.
Fremtiden maatte bringe dem igen, har de for bestandig
maattet give Askald paa. De har loert at give Afkald,
og de fleste er glade for. at de er i Stand'kil at tjene
lidt til den Rente, de paa Grund af deres Beskadigelse
har krav paa. Det vcerste, en svcerbeskadiget kan blive
udsat for. er Lediggang, som giver Aarsag til Grublen
over deres Skoebne, og der er intet, der er mere nedbrydende, netop for Nerve- og Hjernelidelser.
Saadanne Hjernelidelser ytrer sig paa mange Maader, men de voerste er de epileptiske Anfald, som isoer
mange kommer til at lide af. For saadanne er det meget
svoert ak faa en Arbejdsplads, og naar de ikke er aift,
et Ophold.
Og for at hjoelpe isoer saadanne svoerstbeskadigte har
..Foreningen for Forsorg for svoerstbeskadigte" for nogle Aar
siden kobl et Hus og siden hen bygget til og udvidet,
saa der nu er indrettet et Hjem til 40 hjernelidende. Der
kan de bo og faa Arbejde i de Voerksteder, der er tilsluttet Virksomheden, der kan de, hvad der er meget nodvendigt paa Grund af de mange Sygedage, disse Lidelser
medforer, faa Loegetilsyn og Behandling; der er indrettet
en Sygeafdeling med 30 Senge.
Soerlig er Hjemmet i München beregnet for bayerske
Invalider, men Invalider fra andre Landsdele har ogsaa
fundet Optagelse der.

Len stesvig holstenske Afdeling indenfor „Seichsbund"

afholdt den 19. og 20. Juni i Eutin et Delegeretmode.
Der var god Tilslutning til Modet. Ogsaa fra vor Forening
var der rejst Goester ned for at overvoere Forhandlingerne.
Der var god Arbejdslyst. Den forste Dag var forbeholdt
ncermefk organisatoriske Beslutninger. Over 100 Andragender laa der til Behandling, et godt Vidnesbyrd
om, at der ude i Afdelingerne blev arbejdet godt og stot.
Den anden Dags Hovedpunkt var de to Foredrag:
..Politiske og folkeretlige Problemer i krigsbeskadigetbevoegelsen" og „Forsorgelse af krigsofrene og Reichsbunds
noermefte Opgaver". Modet sluttede med et Lsfte om
at staa sammen om Organisationen og dens Arbejde.
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i 1914, at Ulykken brod ind over Landene, den Verdens
krig, der blev saa indgribende og skæbnesvanger for mange,
for alle os. der her er samlet.
Den Dag var det i 1916, da Sommeslagene begyndte,
alvorlige Tider var det, sorgelige Tidender med Dodsbndskabe floj i disse Dage til mange sonderjydske Hjem.
^ Vi ved, hvad det er at gennemleve en krig og al
dens Roedsel.
Byen her er ogsaa prceget af den. Paa kirkegaarden
her og i Byerne omkring i vort Land har vi rejst Mindes
mærker i taknemlig Erindring om vore Brodre og kammerater, der ikke mere vendte hjem. Minderne er fcelles
og taler til os deres sceregen Sprog. De minder os om
kammeratskab og Pligt til at slutte os sammen og skotte
de svage.
Her skal ingen Kritik lyde af kammerat Skovs Tale.
Der skal blot peges paa et: Man har i Tyskland lanot
fra Ord til Gerning, det viser den Maade, man der behandler deres Invalider paa.
Vi vil ftaa sammen som et Voern om Enkerne og
Enkebornene og Forfoegter for vore berettigede krav. Vi
vil staa samlet i kampen og roekke hinanden Haanden
uden Hensyn til Landegrænser.
Og saa opfordrede han den store Forsamling til at
mindes de faldne i en stille Andagt, og medens Musikken
spillede den „Nederlandske Takkesang" bojede alle deres
Hoveder og toenkte paa dem, der blev derude og aldrig
vendte hjem. Mangt et Oje fyldtes med Taarer under
denne gribende Andagt.
Taleren sluttede med et Leve for godt kammeratskab og Samfolelfe.
Paa Gcesternes Vegne takkede Invalidekonsulent
Andreseu-Touder for den Modtagelse og det Arbejde, der
var bleven ydet, for at Stoevnet kunde lykkes.
Vor Organisations Formand Invalidekonslt. Petersen
takkede for Tilslutningen tilStoevnet. Uden god Tilslutning
vil et nok saa godt tilrettelagt Arrangement ikke lykkes.
Under Festen blev en i Dagens Anledning forfattet
Sang sunget.
De voksne Deltagere spredtes derefter rundt i Byen
for under Forers Vejledning at bese denne, mens Bornene
tumlede sig paa Pladsen i ktoften, hvor der blev budt
paa alt, hvad et Barnehjerte onfker.
Om Aftenen samledes en Del Deltagere til selskabeligt Samvcer med Bal paa „Det ny Teater", og det blev
sent, inden Festen sluttede.
IAnledning as Stcevnet var der arrangeret et Lotteri
hvis Resultat her aftrykkes:
I.Gev. Nr. 729 11. Gev.Nr. 247 21.Gev. Nr. 488
2.
.. 960
563 12.
603 22. ..
13!
I 1431 23. .. .. 420
,,
,, 1168
4.
348 14. .. .. 240 24. .. .. 1426
801 15. .. „ 1018 25. ..
5. I
.> 1194
6. „ .. 685 16. .. .. 1418 26. .. .. 950
7.
549 17. .. .. 1082 27. .. .. 700
8. ,. „ 884 18. .. ..
31 28. .. .. 975
9.
163 19.
489 29. .. .. 1341
io! I I 1166 20! I
I 241 30. .. .. 831
Alt i alt maa vi betragte Stcevnet som vellykket, og
det vil ikke blive det sidste.

Krigsofferorganisationer. Initiativet dertiludgik fra Frank
rig, idet den franske Hovedorganisation for krigsofre
,.Union federale" indkaldte til en Sammenkomst i Geneve.
Et praktisk Resultat af det gennem denne Sammenkomst begyndte Samarbejde mellem krigsofrene i de for
skellige Lande er den til de osterriske krigsbeskadigte til
Udbetaling kommende „Notstandsaushilfe", der er sket as
2 Gange i December 1925 og April 1926 med ialt
3600000 ostr. Kr. eller i danske Penge ca. 2 Millioner Kr.
Det er et soerligt Tilloeg en Gang for alle indtil en ny
Lov, der skulde bringe betydelige Forbedringer for de
krigsbeskadigte i Osterrig, blev vedtaget.
Bevillingen er til Dels sket paa Grund af Indvirkning
fra det Internationale Arbejdsbureau og de med dette
samarbejdende Krigsofferorganisationer.
Denne kammeratlige Hjoelp har haft den naturlige
Folge, ak Sammenslutningen af de osterriske krigsoffer
organisationer paa deres Delegeretforsamling i Klagenfurt
den 6. og 7. Februar i Aar har udtalt sig for Medarbejde
med „den internationale konference af krigsofre og krigsdeltagere."
Idet denne Forsamling udtaler sin Tilslutning kil
ncevnte konference giver den sin Begrundelse for denne
Handlemaade ved en Programerklæring, as hvilken her
skal fremfores folgende:
„Den internationale Arbejdssammenslntning skal have
Bekcempelsen af krigsideen til Maal og virke for en
varig Fred.
Dette er kun mulig gennem Afskaffelse af det HemmeligeDiplomati, obligatoriskVoldgiftsafgorelse af mellemfolkelige Stridspunkter, almindelig Afrustning og Oparbejdelse af gode okonomiske Arbejds- og Livsvilkaar for alle
Folkeracer.
Til at sikre den varige Fred er en Revision af de
internationale Afgorelser og Traktater nodvendig.
Et Samarbejde med alle ligesindede Organisationer er
.et godt Middel kil Bekæmpelse af krigstanken i enhver
Form.
Som en social og okonomisk Opgave for den internationale Sammenslutning af krigsofrene maa ogsaa regnes:
Uvirksomgorelsen af Bestemmelser i de internationale
Statstraktater, der vedrorer Sanerings- og kreditgivningsafgorelser, saafremt de tilsigter en Tilsidesættelse af krigs
ofrenes Interesser og medforer en Nedsoettelse af deres
Forforgelse.
Opstilling af et internationalt Program over Forsorgelse, Sygehjcelp m. m. samt Pligtansoettelse af krigs
ofre.
Vedtagelse af internationale Aftaler og Pligtlove
vedrorende krigsofre, der lever i Udlandet, og de saakaldte
hjemlose og dem der er bleven lukket ude fra Forforgelse.
Orientering i alle af Folkenes Forbund behandlede
Sporgsmaal vedrorende krigsofres Kaar og Opnaaelse
af at faa Indflydelse paa sammes Afgorelser.
Et mere internationalt Samarbejde mellem krigsof
renes Organisationer i alle Lande maa tilstroebes, og Udveksling af Materiale og Informering i princielle Sporgsmaal er nodvendig. Grundig Hjoelp er at yde i fuldeste
Maal."

As den internationale Vevcegelse.

Ja, hvad mon saa?
Saa vilde vi allesammen kunde gloede os over et
Foretagende, vokset fremi kammeratlig Samfolelse og baaret
frem i Enighed og Uforsagthed.

Som det vil erindres var der i September sidste Aar
en Sammenkomst as Delegerede fra forskellige Landes

Hvis jeg havde Villeder!
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Dette Foretagende er den Byggebevoegelse, der har
faaet Navn af „kriegerheimstätten".
Det er jo soerlig Byerne, der lider af Boligmangel,
>c> og det er jo ogsaa der, disse „Gemeinnützige Heimstättengesellschaften m. b. H. "grnndloegges og tager Opgaver op
at bygge Hjem for deres Medlemmer.
Til okonomisk Grundlag af disse Byggeforetagender
iz er der i Tyskland en Skat, der benoevnes „Hauszinssteuer",
»o og som i det væsentlige giver penge til Bygningerne.
D Eget Hjem er jo det bedste Middel til at bringe Lykke
>o og Tilfredshed ind i Menneskers Tilværelse, isoer til dem,
>6 der har lidt Brud paa Sundheden i krigen, IForstaaelse
»6 deraf har mange krigsbeskadigte netop haft „et eget Hjem"
zs som deres store Maal efter deres Hjemkomst.
I en af Tysklands store Fabriksbyer, i Chemnitz,
>o ogsaa kaldet Tysklands Manchester eller Tysklands mest
ij tilsodede By, er der fremstaaet en herlig „Gemeinnützige
^ Heimsiättengesellschaft m. b. H." med Ravn „Selbsthilfe"
6 blandt de krigsbeskadigte der.
Navnet giver Maaden for Arbejdet; mest muligt ved
>z egen Hjoelp.
Efter lange Forhandlinger Aar tilbage med Myndigß hederne blev Foreningen anerkendt, d. v. s. fik Ret til at
li nyde Statshjalp, og i Sommer 1925 kunde Virksomheden
6 begynde. Alt var velplanet. Som Bygningsarkitekt var
ij til gode Betingelser antaget en kammerat, Medlem af
2 Lokalafdelingen.
Byen havde overladt Foreningen et herligt Hjorne
0 omsluttet af Skov og liggende ved en ny Gade, fjernt
ls fra al Storstadens Larm.
Inden Byggearbejdet begyndte fejredes paa Pladsen
iz en skemningsfuldIndvielfesfest, hvori deltog alleNybyggere,
6 de delagtige Myndigheder og Venner, og saa toges der
zs fat med godt Mod.
Al Grundbearbejdelse. Indhegning af de enkelte
5 Byggepladser m. m. fuldfortes hurtigt og snart koges fat
y paa at rejse de forste Mure. Der var ikke antaget nogen
1 Bygmester, Materialerne blev indkobt i samlet Moengde,
o ved en Forarbejders Hjoelp antoges al Faghjoelp.
Snart kunde den forste Bygning rejses oa det forste
T Rejsegilde holdes.
Bygningerne ser lidt ejendommelige ud med Lamells spoerrene, der giver Taget en udadbuet Form, men iovrigt
g giver voeldig god Plads paa Loftet. De bliver bygget
)s som Dobbelthuse med en Mur tvcers igennem Huset.
Indtil nu er 20 Huse fcerdig og beboet, 10 under
T Bygning og flere planet.
Af Nybyggerne er der gjort et stort Arbejde; for
v at noevne en Ting er der i Setvhjoelp bleven stobt 280 m
T Betonmur frostfri ned i Jordsmonnet. Efter som Husene
6 bliver fcerdige, gor Nybyggerne i Samling Haverne, der
sz er 500
Jord til hvert, i Orden, fcetter Hegn op og
^ hvad der ellers folger med en Nybygning, altsammen for
at spare Daglon til Arbejde, der ikke direkte kroever fag!u uddannet Arbejdskraft.
Hvordan er saa Husene indrettet?
Ikoelderen er der et stort kcelderrnm og et Vaskerum
m med Tilgang fra Lejligheden og Udgang til Gaarden og
T Baghaven. IStueetagen er der en „Wohnküche" og en
6 Stue (hver ca. 15 stort)
desuden en Forstue med Trappelo opgang og et 9m2 stort Rum, som Husfruen kan benytte
jj til Dagligstue og Systue, eller Husherren kan her indrette
>is sig en lille hyggelig „Herrenstübchen".
I samme Linie er her vedbygget en Tilbygning med
(t V. C., Stald m. m. og en Bagdor til Haven bag ved Huset.

Loftet giver Plads til 2 dejlige Soveværelser, 14 og 16 m<
og et mindre Gcestevcerelse, og ovenover dem er der god
Plads kil Torreloft, 2,20 m hojt og 36 stort.
Hvis det var Villien alene, det kom an paa, vilde
denne krigskoloni allerede voere vokset til en lille By,
men der er mange Forhold scerlig af okonomisk Ark, der
virker, at ikke alle har Evne kil at tage fat.
(Efter „Heim und Garten")

El Hvilehjem sor Krigsbeskadigte.
Skulde en kammerat og Lidelsesfulde komme til at
rejse til Sydtyskland, saa vil et Besog i et i de bayerske
Bjerge liggende Hotel, Hotellet „Ehristlessee" ved Oberst
dorf voere at anbefale.
Dette Hotel og dets Bestemmelse er et Bevis for,
hvordan Organisationskraften kan udfolde sig.
I Aaret 1905 blev det bygget som Skovudflugtssted
i en Egn fuld af proegtige Naturbilleder. Det ligger i
tusind Meters Hojde ved en Bjergflod, ca. 1 Times Gang
fra Byen Oberstdorf, omgivet af mange Bjergknpper, og
lige for Dören den altid med sit gronblaa Vand skinnende
So, der har givet Hotellet sit Navn. Den noermeste kobstad er Immenstadt.
Dette skont beliggende Hotel er for kort Tid siden
bleven kobt af Organisationen „Reichsbund" og er besternt
til at blive et Hvile- og Rekreationshjem for krigsbeskadigte og Efterladte.
Der har helt siden Bornehjemmet „Schloß Gänsesuhrl"
blev kobt og indrettet til dets Brug, indenfor Reichsbunds
Roekker vceret Onsker fremme om at faa indrettet et lignende Hjem for voksne Medlemmer af Organisationen.
Ved kob af dette Hotel er denne Tanke nu fort ud i
Virkelighed. Midlerne til kob af samme er fremkommen
ved at anvende Overskuddet af et i Vinter spillet Varelotteri, dertil har det bayerske Ministerium for social Forsorgelse stillet et Statslaau til Raadighed, og Reichsbund
har selv givet et stort Belob til.
Hotellet blev overtaget med alt levende og dodt In
ventar, saa det kunde tages i Brug i kortest mulig Tid.
Det vil blive fort videre som hidindtil, saaledes at Tu
rister og andre hvilesogende Mennesker kan bo der, men
soerlig er det beregnet til at optage krigsinvalider, krigsdeltagere og Efterladte for kortere eller lomgere Tid, og
disse vil naturligvis blive foretrukken og i forste Rcekke
komme i Betragtning. „Reichsbunds" Medlemmer vil
kunne bo der for ca. 5 Mk. pr. Dogu. Ialt ftaar der
25 Voerelser med 40 Senge til Raadighed. El Hesiekoretoj, ogsaa Hvilehjemmets Ejendom, besorger de anmeldte
Rejsende fra og til Byen. Dets Adresse er Waldhotel
Ehristlessee, Erholungsheim für krigsbefchädigte und krigsHinterbliebene. Oberstdorf im Allgäu.
Skulde saa nogen have Lysk og Lejlighed til et Besog, de vil sikkert blive godt modtagen og fole sig godt
tilfreds der, omgiven af oegte bayerskLuue og Gemytlighed.
Vi kan kun onske „Reichsbund" til Lykke med kob
af Hjemmet og at de maa faa Gloede af og dens Medlemmer Helbred og kroefter tilbage ved et Ophold paa
dette könne Hvilehjem.
I det store Spil om Ret og Rettigheder mellem Organisation og Lovgivningsmagt er det godt at have Trumfer
paa Haauden. Indrettelsen af dette Hvilehjem er en
faadan Trumf. Det dokumenterer Nødvendigheden af,
at der blandt de krigsbefkadigtes Roekker stadig maa
hjoelpes og stottes paa Omraader, hvor Lovgivningen ikke
naar hen.

„Krigs-Invalidenkrigsofrenes Renter i England.
I de nylig fremkomne Efterretninger fra det internationale Arbejdsbureau i Geneve (en Underafdeling af
Folkenes Forbund) er der en Studie over engelske krigs
ofres Understøttelser og de derfor til Grunde liggende Love.
Renten bliver udbetalt efter en Skala fra 20 til 100"/o
nedsat Erhvervsevne. Mndre Beskadigelser under 20"/o
bliver affundne med en Sum en Gang for alle, og denne
maa ikke overstige 200 Pd. Sterling.
Der gores Forskel paa Officerer, Underofficerer og
Soldater uden Charge.
Til gifte Rentenydere udbetales der Tillceg for Hustru
og hvert Barn; ogsaa dette Tillceg retter sig efter Erhvervsevnens Nedscettelse.
De engelske Rentenydere kender ingen krigstillceg,
men et Dyrtidstillæg, der beregnes efter Gennemsnit as
Leveomkostningerne i de sidste 3 Aar; det stiger og falder
ikke saa hurtigt som hos os. Det er jo et Sporasmaal
om det er bedre.
Rentenyderne kan under visse Omstændigheder faa
bevilliget en Rente, der i Nlodscetning til Normalrenten,
som er baseret paa den nedsatte Erhvervsevne, tager
Hensyn til den Indtoegt, Rentenyderen har oppebaaret
for sin Indkaldelse til ZNilitcertj enesten. Den har faaet
Navn af „alternative pension" eller Valgrente, noget
lignende, som § 46 i vor Lov tilsikrer Enker. Desuden
forudser de engelske Lovbestemmelser ogsaa Efterladte- og
Forceldrerente.
Lovbestemmelserne administreres af en Renteminister.
Her skal nu hensattes nogle Tal af Beretningen.
Normalrenten er: (udtrykt i Aarsbelob i Pund Sterling.
Shillings og pence er ikke taget med i Tabellen).
1 Pund Sterling er ca. 18 Kr.
^
Underofficerer.
Officerer.
For en menig Soldat.
^ Grader)
(6 Grader)
100<>/u-104pd.Strl. Ara 112til156pd.Strl. Ara 210 til 420 pd. Strl.
S0v/u—62 .. ..
..
67 til 93 .. „
.. 126 til 252 .. ..
20 «/g-31 .. ..
..
33 til 46 .. ..
„ 42 til 84 .. ..
Tillceg for gifte er til Hustru.

Aor 1 Barn.^^ durste

ved 100 v/g nedsat Erhvervsevne 26pc>. Strl. 19pd. Strl. 15Pd. Strl.
.. 60 «/g
..
„
15 .. ..
11 „
„
9 .. ..
..
20 «/g
..
..
8 .. ..
6 .. ..
5 .. ..
20 o/g
„
„
f^s ingen Tillceg.

Normalrenten for Enker efter Officerer er fra 120
til 300 Pd. Sterl., og for Vorn 36Pd.Strl. Fader- og
moderlose Born faar 60Pd. Strl.
Enker efter Underofficerer faar fra 75 til 126 Pd. Strl.
Enker efter Soldater uden Charge faar
69
Rentetilloeg for 1 Barn er 26, for 2 Born 45 oa for
3 Born 61 Pd. Strl.
Ialt kan man 31. ZNarks 1925 regne med 515000
krigsbeskadigede, 159 500 Enker. 300500 Born, 340000
andre Rentenydere.
De samlede Omkostninger beregnedes 1924/25 til at
andrage 62 394 500 Pd. Str., altsaa over 1Milliard Kr.

Ny oprettet Afdeling i Bovrup.
Som i sidste Nr. meddeltes, agtedes der oprettet en
Afdeling af vor Forening i Bovrup, og Torsdag den
5. August var Bestyrelsen for Lokalafdelingen i Aabenraa
lommen til Stede i Bovrup Stationskro efter forud at
have indbudt krigsbeskadigte i Bovrup. Varnces og Om
egn til at give Rtode.

Kl. 8^/2 aabnede Formanden for Aabenraa Afdeling
Modet med et Velkommen til de fremmodte og et Onske
om et godt Resultat af Aftenens Samvoer.
Anton Knudsen klarlagde derefter i en lcengere Redegorelse Foreningens Formaal, Arbejdsmaade og Sammensætning og fremstillede ved Gennemgang af enkelte af
Lovens Afsnit de kaar, sonderjydske krigsbeskadigte og
Faldnes Efterladte lever under, samt paavisie vor Sammenslutnings Berettigelse og Nødvendigheden for den enkelte
til at melde sig til Samarbejde i vor Organisation.
Formanden fortalte derefter lidt om vor Forenings
Vcekft og om, hvorledes der arbejdedes indenfor de forskellige Lokalafdelinger.
Forskellige Sporgsmaal rettedes og besvaredes, og
der var god Stemning for at slutte sig til Organisationen.
I Lobet af Aftenen blev saa den nyoprettede Lokalafdelings Bestyrelse valgt. Den kom til at bestaa af
Hans Christiansen, Jorgen Kaufmann, Harald Johansen,
Fru Christine Wolff, alle fra Bovrup og Heinrich Man
fra Varnces.
Forstncevnte valgtes som Formand og Harald Johan
sen blev kasserer.
25 krigsbeskadigte og Efterladte var modt. kl. 10 ^
sluttedes Modet med aode Onsker for den ny Afdelings
Trivsel og Voekst.

Sonderborg Afdeling
Bortlodningen ved Sonderborg Afdelings Sommerudflugt den 15. August til Augustenborg fik folgendeResultat:
1.Gev.Nr.
2. .. «
3. .. ..

91
61
6

4. Gev.Nr.
5. .. ,.
6.
„

15
28
10

7. Gev.Nr. 110
8. ..
„
67
9. .. „ 103
10. ., .,
47

Egernsund Afdeling.
Egernsund og Skodsbol Afdeling afholdt som bekend
den 14. og 15. August deres forste Basar. Basaren var
arangeret i Hotel Fcergegaardens Sal. Gevinsterne for
den store Bortlodning faldt paa folgende Numre:
1. Gev. Nr. 64
2. „
.. 1975
3. ..
., 2946

4. Gev. Nr. 268
5. ..
.,
69
6. ..
.. 2960

7. Gev. Nr. 1407
8. ,.
.. 2969
9. ..
.. 2234
10.
1392
Basaren samlede fuldt Hus. kammerat BrygmannAugustenborg med sine raske Drenge, leverede Musikken.
Foreningens Kasserer smiler lunt i Skcegget, han regner
med et lille pcent Overskud.
..
I. Y.
-1-

Samtlige Afdelinger, som ved Salg af Lodsedler har
skottet vor Basar, siges herved vor bedste Tak. En scerlig
Tak til Herr Dithtef-Invalidefkolen for den Hjcelp, han saa
velvillig ydede os.
p U V
Johannes Hansen.

Formandsskifte ved Invalidencevnet.
EfterBladmeddelelferer Amtmand Lundbye,Sonderbg.
ndncevnt til Formand for Invalidencevnet i Sonderborg og
den forhenværende Formand, Amtmand karberg i Ringkobing er udncevnt til Nestformand.

.Krigs-Hnvaliden" redigeres af Loerer Clausen, kegncrs; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Lre pr. Eksemplar.
Annoncer pr. 4 Spaltet petit Linie 2S Ore for Medlemmer i
for Ztte-ZNedlemmer S0 Sre. Eftertryk af .Krigs-Dnvaliden" med kildeangivelse er tillad«.
Trykt i Z. E. Eggert, Bogtrykkeri. S-nderborg. Iel«faa 24b.

»KMS 'Invaliden
Medlemsblad
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vor Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Z. Aargang
Sen 1. Oktober Mk <6Nr.7
Lethed kan klare alle Stigninger; til trods for dens
kan Invalider fare Alolorkoretojer? med
Lidenhed bjcerger den i sig stoerke kroefter.

Ved Loesning af en Beretning om en Invalids Rejse
.?r. Invalidemotorcykle kommer man uvilkaarligt til at
vyorge sig selv. om vi virkelig her til Lands er saa meget
znere svage og ausvarslose, at slige eller lignende koreMjers Aorelse ikke kan voere os betroede.
Saaledes var der engang, lige efter krigen, da de
)mnaa Motorcykler op til to ps. fandt Indpas, at disse
simn skulde anmeldes til Brug, og at man ikke behovede
lvtorekort til dem. Nu er der ved Opnaaelse til Brug af
sizem forbunden de samme Vanskeligheder som med en
vlncrr Maskine. 1920 saa jeg i Sonderborgs Gader en
nonderjydsk krigsinvalid med en saadan Hjælpemotor,
?zer efter hans eget Udsagn var ham til stor Hjoelp. Ru
M en saadan Tilladelse ikke kunne opnaas, om man
jggsaa kan godtgore, at man kan kore saadan en lille
z^jcelpemaskine. I Tyskland f. Eks., maa enhver, ogsaa
oSorn, bruge den Slags koretojer.
I vort Blad har der ogsaa voeret Röster fremme
zned dette problem, og fra Frankrig har jeg for nylig
j?t en Annonce med Afbildning af en 3 hjulet Rlotorcykle
zvecial beregnet for Benbeskadigte; og det er vel i scerlig
?Srad dem, der mest troenger til Hjcelp og netop paa en
iMaade, at Svaghedstegnet, som netop krykkerne, Stokkene
zUller den bekendte 3 hjulede Sygevogn kun mere fremDicever, ncermest forsvinder.
Den omtalte Beretning er saare fornojelig at loefe,
?zen vidner om Lykkefølelse, fordi et tyngende Savn er
blevet afhjulpet. Denne Rtand er 17 Aar gammel, bosiddende i Norge. Han fortceller selv:
«Jeg er lam i hojre Ben og maa gaa med 2 krykker
r)ina jeg ved, hvad det vil sige at maatte sidde inde til
stadighed. Alen nu er Livet helt anderledes for mig.
Jeg saa et Avertissement om en 3 hjulet Invalideomotorcykle af fransk Oprindelse, der udelukkende betjentes
zmed Homderne, og jeg henvendte mig straks til Aabrikens
zReproesentant for de skandinaviske Lande Hr. Gustav
.U. Nielsen Eort Adelersgade 18 li Oslo. Jeg gav mig ikke
?Wr jeg havde faaet Pengene sammen til kob af Vognen,
liom kostede mig 800 kr. Jeg opnaaede Toldfrihed, og
jzet faar nu enhver ubemidlet Invalid ved kob af en
vlZadan Vogn.
Dette Kob er noget af det klogeste, jeg har gjort,
iwr nu kan jeg komme ud at rejse naar som helst, helt
fmafhomgig af andre.
ZNin Bopoel, Byen Asker, ligger godt 2 Ml udenfor
sOslo, og nu er det en Bagatel at rejse derind.
Den forste lomgere Tur jeg foretog, var i pinsen
!il Honefos, 6 Nlil fra Oslo. paa denne Vej er der
nwoert mange Stigninger, blandt andet en af de storste
oSakker paa norske Veje. ZNen Vognen klarede dem fint
zmaa hgj Gear endda. Efter dette er jeg vis paa, at den

Og saa er Vognen saa let at haandtere, at naar
man kun er nogenlunde kraftig i Homderne og Armene
vil Styringen og hvad dertil horer ikke volde nogen
Vanskelighed!
Jeg lcerte at kore Vognen paa nogle faa Dage og
fik uden Vanskelighed Aorerbeviset.
Der kan udmoerket indrettes Bagsoede paa den, og
krykkerne er der ogsaa god plads til langs Siden.
I Begyndelsen af Juli startede jeg til en lomgere
Tur over Dovrefjceld (1000 m over Havet) til Trondhjem.
hvor jeg skulde deltage i et Vanforeftomne og samtidig
efter Opfordring vise koretojet for Deltagere i det nordiske Abnormskolemode.
Alere troede paa Aorhaand, at jeg ikke vilde kunne fuldfore Turen, men de maatte tro om igen; for 4 Dage
ester Starten ankom jeg vel til Trondhjem. ZNin Vogn
vakte stor Begejstring i Byen og ikke mindst blandt Invaliderne paa Stomnet. Turen gik lige saa glat som den
forske. Naar jeg bare fyldte Benzin paa Tanken en
Gang imellem, gik Cyklen som ek kronometer. Bakkerne
tog den overlegent, saa det var ret en Lyst at kore den.
Turen kostede mig til Benzin og Olie 12 kroner, det
maa man jo kalde billig for den 560 km lange Vej.
ZM Haab er senere at faa Lejlighed til et Besog i
Stokholm og kobenhavn.
Bemoerkes skal endnu, at den ndmcerket kan bruges
til Drift af Arbejdsmaskiner, idet Bagstellet lostes og der
anbringes en Remskive paa Akslen.
Jeg har nu i det hele kort 300 ZNil med „min stolte
Ganger" og er saa enestaaende godt sornojet med den,
at jeg ikke kan tomke mig. hvordan det vilde gaa, naar
jeg maatte uudvcere dm.
For var jeg bleg og tynd i kinderne. Nu er jeg
brun og foler mig sund og stcerk og gor stadig storre og
storre Attentater paa Rladsadet.
Det er saa skont, synes jeg, at kunne tage en pakke
ZNad med sig og rejse ud i Skov og Dal, nyde Naturens
Skonhed i fulde Drag og saa med god Appetit tage
Madpakken frem; det er noget af det dejligste jeg ved.
Jeg foler mig nu mere og mere som et helt friskt
Menneske, og jeg tror sikkert, at det vil virke paa samme
ZNaade paa en hvilken som helst anden Invalid. Derfor
synes jeg at alle, der kan faa Raad dertil, skulde anskaffe
sig en saadan Invalidemotorcykle.
Aor mig har det voeret til saa stor Nytte og Gloede
at jeg simpelthen ikke kan finde Ord for det."
(Efter Medlemsbladet for Foreningen for Vanfore og Lemlæstede.)
-I- ch
-I-

I Amerika og England ser man ogsaa stort paa
slige Forhold.

Krigs-Invaliden"
Hvilke Sundhedskrav, der maa skilles til en Ehauffor.
er det Sporgsmaal. der tit droskes, og da er der i Arnerika den Tendens fremherskende, at man maa lcegge
Hovedvagten paa de psykiske krav og ikke vcere saa nojeregnende med de legemlige. Saaledes ansores der, at
Krigsinvalider, der mangler et eller endda begge Ven,
dog er i Stand til at kore Automobil. Tabet af en Arm
umuliggor det heller ikke. paa Statens Bekostning bliver
de for Betjeningen notwendige Forandringer udfort og
Grejerne indbygget.
I England forlanger Forsikringsselskaberne heller
ikke storre Prcemier af Ehaufforer, der er Invalider som
Folge af Amputation.
I samme Land holdtes for nogle Aar tilbage et
Vceddelob af ret usædvanlig Art; 30 Ehaufforer skulde
kore, og disse havde alle faaet foretaget 2 Amputationer
f. Eks. begge Ven eller en Haand og en Fod. Vceddelobek blev kort med en Hastighed as indtil 30 AMes i
Timen, og det forlob uden ncevnevcerdig Uheld.
Der hcevdes, at ikke Lemmernes Behold er det vig
tigste, men de psykiske Evners Duelighed og, hvis han
er Invalid, hans Fcerdighed i at bruge det kunstige Lem.

Hvorledes der skaffes Arbejde
for engelske Krigsinvalider.
Paa et Tidspunkt, da Antallet af arbejdslose krigs
invalider i England var storre en nogensinde for eller
senere, og det samlede Antal, som oppebar krigspension
udgjorde over 900 000 Personer, blev der i England i
Esteraaret 1919 fremlagt en Landsplan for at skaffe helt
eller delvis arbejdsfore krigsinvalider Vefkcefkigelse, bygget
paa det Princip, at hver Arbejdsgiver frivillig skulde
forpligte sig til at beskæftige et Antal krigsinvalider, i
Almindelighed 5 ^ af Arbejdsstyrken. Til Gengceld skulde
hans Navn komme paa kongens nationale Matrikkel
og han selv saa Ret til at benytte et scerligk Abresstempel
paa Brevark og konvolutter. Det skulde saaledes vcere
en Abressag at voere med her, og alle skulde kappes om det.
Arbejdet blev organiseret over hele Landet under
Ledelse af et Centralstyre i London, hvis Formand var
den beromke Feltmarskal Earl Haig, og hvis Generalsekretcer var det kendte Parlamentsmedlem Henderson.
I alle Distrikter blev der oprettet lokale Ncevn, og som
Medlemmer af disse udncevnk indflydelsesrige Reprcesentanter for Arbejdsgivere, Fagforeninger, Invalidesammenslutninger, Rode-korssoreninger o. l. De lokale Ncevn
har foruden at fore og administrere kongens Makrikkel
i Distriktet scerlig at sorge for de svcerbeskadigte, der ikke
uden videre kan bringes i Arbejde, men forst maa have
Specialbehandling, Undervisning osv., og maaske herefter,
naar der er skaffet Arbejde, maa have et vist Tilsyn.
Iadskillige Tilscelde er der netop med disse Svcerbeskadigede
for Oje frivillig dannet Organisationer for at faa saadanne
anbragt paa Arbejdshjem eller scerlige Arbejdssteder, og
Staten har bevilliget store Midler til dette Formaal. Og
store Belob er ogsaa bleven bevilliget for at scette krigsinvalider, som var skikket dertil, i Stand til at begynde
en lille Handel o. l. i sin Hjemstavn.
Der var paa Forhaand lagt en snldstcendig Slagplansorhele Arbejdet, ogSagkyndigehavdepaa Parlamentets
Opfordring indgaaende studeret lignende Ordninger i andre
Lande og afgivet ndforlige Betænkninger derom. Gennem
Foredrag, Artikler i Dagspressen, ved Smaaskrifker, Bekendtgorelfer, Plakater. Film, Radio og store offentlige

Moder og ikke mindst ved personlige Besog hos ved
kommende Arbejdsgiver fik man vakt alles Opmcerksomhed og gjort det klart for enhver, hvilken Pligt man her
havde, og hvilken Arbejder de forskellige krigsinvalider kunde udfore. Stor Betydning har det haft. at
en Rcekke Parlamentsmedlemmer og andre fremtrcedende
ZNcend i stor Udstrækning er gaaet i Spidsen og talt krigsinvalidernes Sag, hver i sit Distrikt. Gennem Samarbejde med forskellige religiöse Sammenslutninger og faglige
Organisationer er der ogsaa opnaaet adskilligt.
Der blev saaledes i Lobet af kork Tid skabt en god
Stemning for Losning af denne Opgave, som snart blev
en Folkesag for hele Landet, og det blev en cedel Kappe
strid om hvilket Distrikt der kunde opvise de bedste Resultater. Man forstod ncemlig straks, at skulde man nogen
Vej, maatte hvert Distrikt tage sig af sine egne og ud
nytte de Hjælpemidler, som der fandtes. For hvis Eentralledelsen i storre Udstrækning skulde have taget sig af de
enkelte Invalider, vilde Opgaven have vceret uoverkommelig.
7lu derimod kom Lokalpatriotismen til sin fulde Ret og
kunde anvendes til et Formaal, alle maatte give deres
Tilslutning. Det hele har saaledes vceret bygget paa en
gennemfort Decentralisation. Centralstyrets Opgave blev
som Arbejdets Generalstab at underskotte disse Vestrcebelser, sorge for den samlede landsomfattende Propaganda, vejlede Almenheden og Myndighederne i Samraad med vedkommende Regeringskontorer. Beretninger
om Arbejdets Gang er stadig bleven offentliggjort til Opmnntring og vel ogsaa i visse Tilscelde til Advarsel.
Det har virket.
Ved Beslutninger iOver- og Underhuset den 16. Febr.
1926 er nu faftslaaet, at alle offentlige Arbejder og Leverancer til saadanne skal vcere forbeholdt Bedrifter, som
er opfort paa Matriklen, kun hvor scerlige Grunde gor
det nodvendigt maa denne Regel fraviges. Denne Ord-^
ning, der nu er lovfceftet, har i stor Udstrækning vceret
praktiseret allerede siden 1921. En Rcekke kommuner og
storre Selskaber har ligeledes fulgt denne Ordning. Den,
som i den Hensenede ikke kender sine Pligter, vil herefter
af den offentlige Bedommelfe bringes til at forstaa det.
Det fremgaar af det officielle Referat af Forhand
lingerne i Underhuset, ak ogsaa der var der blandt Reproesentanterne kappestrid om, hvilke Distrikter, der kunde
opvise de bedste Resultater.
Ved Udgangen af Januar dette Aar var der paa
Matriklen opfort 28000 Bedrifter, som tilsammen be
stätigte 370000 krigsinvalider. Deraf var der ved Jernbanen beskæftiget 9000. Fremdeles var der 31000. der
ventede paa Arbejde. Det var en national Abresgceld
at faa disse anbragt. En Taler fastslog, at England
havde gjort mere for sine krigsinvalider end noget andet
Land.
Sikkert er det, at den engelske Organisation for Udnyttelse af de forhaandenvcerende Arbejdsmuligheder for
krigsinvalider har vakt megen Opmærksomhed og bl. a.
vceret indgaaende droftet paa et Mode as Sagkyndige fra
en Rcekke Lande ved Arbejdsbureauet i Geneve og givet
nyttige Impulser til Ordningen i andre Lande.
Meddelt efter en Artikel af Aorsorgsdirektsr i Rorge Io. Rummelh^ff.

Daarlige kaar!
I kyske Aviser fandtes for en Tid siden en Medde^
lelse om en Krigsinvalid fra 1870:
„En gammel Husar fra 1870 over Selvmord."

„Krigs-Invaliden"
IZolloch ved Genthin har en gammel krigsinvalid
Andreas Schmidt taget Livet af sig selv, idet han med en
Slagterkniv har aabnet Pnlsaaren.
Schmidt deltog som husar ved det beromte Regiment
Zieten i 1870 i mange Trcefninger, og i Rytterkampen ved
Vionville blev han Haardt saarel. Dette medforte fuldstomdig Blindhed. Bevæggrunden til hans Handling var
Næringssorger. I 40 Aar havde han maattet söge at
faa det fornodne til Livets Ophold ved at spille paa Ga
der og Veje paa Lirekasse. En haard Skoebne for en
af krigen blindet Mand.
Da hans Hustru fandt ham, var han dod, og i Fortvivlelse over Mandens Gerning kastede hun sig i en
Dam og druknede.
Dertil skriver „Reichsbund":
Det er altsaa det Lod. som krigsinvalider fra ..rnhmreiche" krige maa leve under, et Levned i Rod og en
Dod i Fortvivlelse. Hvorledes vil det mon gaa krigsinvaliderne fra Verdenskrigen, naar de engang skulle naa
en lignende Alder og der noesten ingen Muligheder vil
voere til Arbejde for faadanne gamle Mennesker, naar
Fabriksdorene ikke mere aabnes for Invaliderne efter en
„ruhmreich" Krig, for at give dem Arbejde og Brod!
Dette i Bladene meddelte Tilfoelde staar slet ikke saa
ene; en af „Reichsbund" fort Statistik over afdode Med
lemmer beviser, at Dodsaarsagen i de ca. 3000 Dodsfald
fra 1. September 1925 til 31. August 1926 i 66 Tilfoelde
har vceret Selvmord. Deraf var de 52 Moend og de 14
kvinder. Troekker man saa den Procentdel fra, som ellers
i Gennemsnit falder paa hvert Tusind, er Tallet endda
meget hojt. Og i de fleste Tilfoelde har Aarsagen til
denne frygtelige Handling vceret Umuligheden i at skaffe
Familien og sig selv det nødvendigste til Livets Behov.
Disse Tildragelser taler tydeligt om Nodtilstand indenfor Invalidernes Roekker, og Organisationen har derfor
henvendt sig til „Reichsausschuß für Kriegsbeschädigtenfürsorge", som har til Opgave at forberede og soreloegge
for den tyske Rigsdag Lovforslag angaaende krigsofrenes
Forsorgelse, med et Andragende, der i Hovedsagen gaar
ud paa, at der maa blive gjort Midler fri til, at krigs
invalidernes Renteforforgelfe maa kunne blive forhojet i
det mindste til samme Satser, som der var fastsat i Invalide- og Efterladteforsorgelsesloven af 1906 og 07, at der
maa skaffes flere Muligheder for Ansoettelse af Svcerbeskadigte, at der kan blive sorget i mere udstrakt Grad
end hidindtil for sunde Boligforhold for de lungesyge
krigsofre ved at stille siorre pengebelob til billig Rente
til Raadighed.
Der er f. Eks. stillet 2^ Million R. M. aarlig til
Raadighed til Hypoteklaan i Smaahufe. Hvis hver har
Brug for 4000 M., kan hvert Aar 600 faa Adgang til
Laan. Men der findes ialt ca. 42000 lungesyge krigsinvalider, og deraf troenger de fleste til sund Bolig. Der vil
altsaa under de nuværende Bestemmelser hengaa rum
Tid inden de alle kan blive hjulpne. De fleste vil sikkert
ikke opleve det.
Andragendet er bilagt med en Moengde Materiale
til Belysning af de onskede Abndringer.

I

Sonderborg Amtsorganisation.

Medlemmer af vor Forening!
Sonderborg Amtsorganisation har til den 6. og 7.
November planlagt Afholdelse af en Basar til Fordel

for Organisationens Arbejde til Ashjoelpelse af Rod blandt
trcengende Medlemmer.
Som et Led i denne Basar er der taget i Udsigt
at arrangere en krigsmindeudstilling, der i sin Mangfoldighed vil kunne belyse mange Situationer fra dette
skæbnesvangre Tidsafsnit i vor nyeste Historie.
En saaadan Udstilling kan blive overordentlig fyldig,
for der ligger Ting rundt omkring i vore Hjem. der er
kcrrkommen i enhver Henseende. Men vi maa haabe paa
vore Medlemmers velvillige Assistance ved at faa dem
skaffet til Veje.
Og i den Formening, at vi trygt kan komme med
en Bon desangaaende, er det, at dette Opraab kommer.
Vi beder jer om snarest til jeres Afdelingsformand eller
direkte til Hovedudvalget: Bogtrykker F. C. Eggert, Sonderborg, eller H. C. Clausen, Ahlmannsvej 19, Sonderborg,
at meddele, hvad den enkelte kan anvende til Udstillingen.
Saa vil det paa Hovedudvalgets Foranstaltning blive
afhentet, katalogiseret og under Garanti tilbageleveret i
uskadt Stand i Lobet af 5 Dage efter Basaren. Dette
kan i alle Maader voere betryggende.
Til denne Udstilling kan bruges alt, som har Til
knytning til krigsindkaldelse, Front- og Garnisonsophold.
Fangenskab osv: det kan voere Udrnstningsgenskande, baade
tyske og andre Landes, Vaaben i alle Arter og Udgaver,
Ammunition, Sprængstykker samt deraf lavede Smykker
og andre Genstande, Billeder af fcerlige Situationer, Ting,
der i Fritiden er forfærdiget i Lazaret eller Fangenskab,
kort sagt alt, der kan have Tilknytning til Krigen.
Vel er der i nærmeste Linie tcenkt paa alsiske oa
sundevedske Medlemmers Opofrelse for denne Gren af
Forberedelsen til Basaren. Men vi vilde gloede os meget
om der ogsaa fra andre Medlemmer eller Afdelinger
blev vist os Hjoelp og Stotte. Alt er kcerkomment, vil
blive vel modtaget, samvittighedsfuldt behandlet og hurtig
tilbageleveret.
Vi appelerer til Medlemmernes Villighed og hjoelpsomhed og haaber og tror, at vor Henstilling vil blive
fulgt i stor Udstrcekning til Gavn for vor Organisation.
De forskellige Afdelingers Formand og Delegerede
bedes ogsaa soerlig om at gore et Arbejde for Indfamlingen af Minder hver i sit Distrikt. Ogsaa fra krigsdeltagere modtages gerne Bidrag i Form af Minder til
Udstillingen.
Hovedudvalget.

Amls-Organisationen sor Sonderborg Amt
Amts-Organisationen havde kil den 19. September
Kl. 81/2 indvarslet til et Mode paa Hotel „kobenhavn."
Da Modet begyndte temmelig prcecis, var der fremmodt 23 Delegerede, som repræsenterede 10 Afdelinger.
Nogle flere Delegerede kom kort efter.
Paa Dagsordenen stod to vigtige punkter:
Amtsbasaren og Laanekassen.
Formanden klarlagde for de Forarbejder, der er gjort
til Forberedelse af Basaren, der jo er bleven en aarlig
tilbagevendende Fest, og med hvis Overskud vi efter bedste
Evne foger at hjcelpe der, hvor der blandt Medlemmerne
er Nod til Stede og der tromges til Hjcrlp.
Dagene er faaledes fastlagt til d. 6. og 7. November.
Ansogningen om Tilladelse er indgivet til Ministeriet, og
Salen, den vante paa Eentralhotellet, er bestilt.
Men endnu var der ikke foregrebet noget. Hvis de
Delegerede ikke ville synes om Arrangering af en Basar
i Aar, kunde det foretagne nemt annuleres. Derfor stil-
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ledes forsi Sporgsmaalet om der skulde arrangeres en
Basar indenfor A. O. igen i Aar. Delle blev enstemmigt
besvaret med Ja.
Derefter droftedes de ncermere Foranstaltninger i
Henhold dertil.
Der skal som sidste Aar udsendes 4500 Lodsedler til
den store Bortlodning, og i den vil der blive bortloddet
30 værdifulde Gevinster, hvoraf de ftorsie vil vcere et
Dagligstuemoblement, et komplet kokken, en Troedesyma
skine, et Standur, et Gulvtoeppe, et Divantoeppe, og et
Kurvemoblement. Alan enedes om at fremskaffe de til
Bortlodning og Tombola nodvendige Varer gennem Kob
hos Byens Forretningsfolk.
Der vil blive budt paa god Musik, Sang, Udstillinger
af forskellig Art og til Slut valgtes Hovedudvalget, der
kom til at bestaa af H. Petersen, Hans Clausen, Eggert,
A. Petersen, Jens Sorgensen, Dråbe. Hammer; Underudvalget vil komme til at bestaa af 2 eller flere Medlemmer
af hver af de noermeste Lokalafdelinger, og dette vil
blive indkaldt kil et Mode nogle Dage for Basarens
Afholdelse. Rejseudloeg for dette Udvalgs Medlemmer
vil blive godtgjort og Forplejning ydes gratis af A. O.s
kasse.
Formanden onskede den planede Basar en god Start
og et godt Forlob.
Laanekassen og Hjælpefonden stod derefter til Droftelfe:
Den gamle Laanekasse paa 5000 kr. er bleven
standset, for den virkede ikke som den skulde. Der er
bleven ydet 38 Laan, og deraf er de 13 ikke helt klar.
Villien til at opfylde Forpligtelserne er god nok, men
Evnen er kun lille. Afdragene er meget smaa, men
Laanene vil med Tiden komme ind. Og er vi ogsaa
bleven skuffet, saa maa vi tröste os med, at der er bleven
hjulpet i mangt et Rodstilfcelde.
Den ny oprettede Hjælpefond til konfirmation, Begravelse og Sygdom er noesten opbrugt. Der regnedes
ved Oprettelsen med 4 til 5 Dodssald; der er allerede
indtruffet 10, og Aaret er ikke omme, saa der kan jo godt
komme flere til. Dertil bemcerkes, at der i dette Aar er
dod et forholdsvis stort Antal Invalider, henved 10"/<>.
Sygehjoelpssonden er ogsaa anstrengt; man har maattet
regne med mange Sygdomstilfælde, ca. 50 ^ har voeret
syge, og i Tilfoelde af Nod er der udbetalt Hjcelp. konfirmationshjoelpen blev ogsaa siorre end anslaaet. Delegeretforsamlingen bevilligede Hjoelp paa fremkomne Andragender i to Tilfcelde. Herefter sluttedes Modet.

Aabenraa Afdeling
Aabenraa Afdeling afholdt Torsdag den 9. Septbr.
et Medlemsmode i Lorenz Hansens Gcestgivergaard.
Kl. 81/2 aabnede Formanden Modet og bekendtgjorde
Dagsordenen.
Regnskabet var blevet revideret og forelagdes Forsamlingen til Godkendelse. Efter en kort Forhandling
vedtoges det at udtale Forsamlingens udelte Tilfredshed
med Forelsen af Regnskabet. Sommerfesten havde givet
et Overskud paa 64,63 kr. og Afdelingens kassebeholdning
var paa 344,49 kr.
Der var allerede for lomgere Tid siden bleven talt
om at arrangere Skydning for Medlemmerne i Vinterens
Lob. Dette Problem optoges til fornyet Droftelse, og
som Resultat af Aftenens Forhandlinger blev det Besty

relsen overladt at tage Bestemmelsen om hvornaar og
hvordan der skal skydes.
Som et andet Led i Foreningens Vinterarbejde blev
det bestemt, at der i November Maaned skal afholdes
et Gaasespil i Foreningens Modelokale hos Gcestgiver
Hansen.
Det blev endvidere besluttet at afholde Foreningens
Julefest mellem Jul og Nytaar og paalagt Bestyrelsen
at trceffe Bestemmelser om det endelige Program for
Festen.
Til Slut droftedes Ttodvendigheden eller Onskettgheden
af, at Foreningen afsluttede en Lov- og Ansvarsforsikring.
Debattens Resultat var Vedtagelse af et stillet Forslag
om at tegne den ncevnte Forsikring.
Ved Modet indmeldte to nye Medlemmer sig.
Modet sluttede ved 10 Tiden.
Bestyrelsen.

Afdeling Haderslev.

j

Krigsinvalid HenrikHenning. Nasset 34, Haderslev har
deltaget i et kursus hos Dr. med. A. Clor-Hansen i kobenhavn og har nu afsluttet sin Uddannelse som Massor og
Sygegymnask. Han har beskaaet Eksamen med Udmcerkelse hos Legeforeningens Massageudvalg. Den 17. Aug.
har han nedsat sig her i Byen med Bopcel Raffet 34.
Han udforer al Slags Arbejde i forannævnte Branche
efter Henvisning fra Lcegerne i Hjemmet som ogsaa i
Patienternes Hjem. Stot vor kammerat ved Hensendelse
af Patienter til Behandling. Det bemcerkes. at han har
kvindelig Assistance ved Behandling af kvinder.

Vojens Afdeling.

j

Afdeling Vojens afholder Generalforsamling
Sondag, den 9. Oktober 1926
<

i Paulis Hotel i Vojens, Eft. Kl. 3.
Dagsordenen bekendtgores i Forsamlingen.
Alle bedes mode.
Resterende kontingent bedes betalt.
P. B. V.
L. Jensen, kasserer.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet

tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned.
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte kilTrykkeru t.

Det muntre Hjorne.
— Jeg kan ikke li' din Vcertinde. Hun glor altid
saa ondskabsfuldt til mig. Det er en rigtig gammel,
gnaven Heks.
— Jeg vil sige dig, der er en god Bund i hende.
— Saa vilde jeg onfke, at hun vilde vende Bunden
i Vejret, naar jeg kommer.
-i-

H

— Herregud, Born, skomdes i nu igen. Hvad er
nu Stridens Äbte?
— Det er den Pcere, du har givet Johannes.

.Krigs-Invaliden' redigeres af Loerer Clausen, kegnoes; udkommer een Gong maanedlig, og koster 10 Or, pr. Eksemplar.
Annoncer pr. 4 Spalte! Petit Linie 2S Ore for Medlemmer?
for Zkke-Medlemmer S0 Ore. Eftertryk af .Krige-Znvaliden' med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i Z. E. Eggert« Bogtrykkeri. Sanderborg, lelesoa 24b.
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As Beretningen om ZnvMemrmeks Virksomhed.

IFinansaaret lgZS-2S <l.April 2S til Z1. Marts 26>
Ivom nu foreligger som Scertryk af Socialt Tidsskrift skal
szyer fremdrages folgende:
Efter at den Udvidelse og Omloegmng af InvalideNucevnets Administration, som medfortes ved den nye Lovs
-Mrafttrceden den 1. Juli 1924, kunde betragtes som gen
nemfort med Udgangen af Finansaaret 1924-25, har det
ivorlobne Finansaar voeret prceget af en mere rolig Forj^etningsgang.
IOktobers. A. indfedtes kil Socialministeriet et Forslag
Ml en ny Instruks for Ncevnet, og efter at dette Forslag
oiar bleven droftet paa et af Ministeriel sammenkaldt
Mode, i hvilket saavel Repræsentanter for Invalideformningen som for Ncevnet var til Stede og Forslaget fra
Ministeriets Side var underkastet nogle Mndringer, blev
lz,en nye Instruks under 30. Januar d. A. vedtaget af
oöocialministeriet.
Der er saaledes med Vedtagelsen af den nye Lov
sif 29. Marts 1924 samt Godkendelsen af de til Loven
Udarbejdede Anmærkninger og endelig Vedtagelsen af den
ykye Instruks skabt faste administrative Rammer for hele
oForsorgelsen as de sonderjydske milikoere Invalider og
zmsjes efterladte, og Arbejdet vil nu som Folge heraf
luuuue fortsattes under mere rolige Former.
Med Hensyn kil Arbejdets Omfang skal det bemcerkes
Ist der i det forlobne Finansaar endnu ikke har kunnet
)qpores en kulmination, og navnlig er der i Aarets Lob
Znndgaaet et meget stort Antal nye Andragender om Tilkendelse af Forsorgelse. Som det vil ses af Tabel I i
^Beretningen sammenholdt med Beretningen for 1924-25
lmar ogsaa Antallet af de Afgorelser, der af Acevnet er
uLufsetovedroreudenye Renteandragender, voeret stigende, og
ncom Folge heraf har man atter maattet udscette de fleste
sis de i de forlobne 2 Finansaar i Udsigt tagne Efterimnderfogelser.
Aoevnet haaber dog, i Lobet af indevcerende Finanssvar at komme igennem Storftedelen af de endnu foreligizende nye Andragender, saaledes at de Efternnderfogelfer,
?zer paa Grund as de sidste Aars Travlhed har maattet
södscettes, kan blive gennemfort i ncer Fremtid.
For at opnaa en bedre Oversigt over Arbejdetsfordeling vil Beretningen som i tidligere Aar atter bewandle Arbejdsomraadet indenfor de enkelte Afdelinger
F, B og E.

isllfdeling A.
paa de i Lobet af Finansaaret 1625-26 afholdte
Moder har Noevnet truffet Afgorelfe om ialt 672 Rentewndragender, og der er saaledes fra Ncevnets Oprettelse
öndtil Udgangen af Marts 1926 behandlet og truffen Af7S>orelse om ialt 3392 Andragender.

Z. Aargang

Der er i det forlobne Aar
bevilliget 75
Andragender om Invaliderenke (heraf
afslaaet 270
147 under 10^)
bevilliget 32
Andr. om Forhojelse af Invaliderente
afslaaet 79
bevilliget 10
„ Enke og Bornerente
afslaaet 16
bevilliget 14
,. Forceldrerente
afslaaet 47
bevilliget 1
Rente til Born fodt udenfor Abgteskab.
afslaaet 1
For de Invalider, der i sidste Regnskabsaar har saaet
tilkendt Rente eller Forhojelse, er Invaliditetsgraden fastsat
saaledes:
25 var 10 ^/o erhvervsudygtige, 10 var 15
erhvervsudygtige. 7 var 25 "/g erhvervsudygtige, 14 var 33^^
erhvervsudygtige, 5 var 40 "/o erhvervsudygtige, 9 var
50 v/o erhvervsudygtige. 2 var 60 ^»erhvervsudygtige, 3
var 662/z0/o erhvervsudygtige, 3 var 75 "/o erhvervsudyg
tige, 3 var 80 v/o erhvervsudygtige. 9 var 100^ erhvervsudygtige.
Endvidere er der bleven foretaget 80 Efterundersogelser af krigsinvalider, og disse Undersogelser har i 61
Tilfcelde fort kil forandret Fastscettelse af Renten.
Der er indtil 31. Marts 1926 ialt indgaaet og be
handlet 30 Andragender om Kapitalisering.
Heraf er 10 Andragender bevilliget, idet der ialt er
udbetalt 21 685,02 kr. i kapitalaffindelse, hvorimod 20
Andragender er resulteret i Afslag.
I 10 af sidstnævnte Tilscelde har Invaliditetsprocenten paa Grundlag as den foretagne Loegenndersogelse endog
maattet scettes til under 10 pEt., og Udbetaling af Renten
har som Folge heraf maattet standses.
I Henhold til Bestemmelsen i 2. Soetning af § 9 er
der i 9 Tilfcelde tilkendt Affindelsessummer med et samlet
Belob paa 18315,00 kr.
Der er endvidere modtaget og i Henhold til § 14 i
Loven behandlet 2 Andragender om Begravelseshjcelp og
disse 2 Andragender er bevilliget med et samlet Belob
paa 572,85 kr.
Af Invalideraadet er der truffen Afgorelse af Indsigelser mod Ncevnets kendelse:
Andragender om Tilkendelse asInvaliderente i 316 Tilfcelde (indsendt 421). Fornyet Fastscettelse af Invaliderente 31 Tilfcelde (indsendt 38). Andragender vedrorende
Efterladte og Forceldrerente i 42 Tilfcelde (indsendt 47).
Afdeling B.'
Af Afdeling B, som forestaar Anvisningen og Reguleringen af de tilkendte Renter, samt Standsningen af
disses Udbetaling, er der i Lobet af Finansaaret 1925/26
anvist:
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85 Invaliderenter og Forhøjelser af Invaliderenter, Understottelse af Fondens Midler, og i 103 Tilfcelde har
11 Enker og Bornerenter og
Ncevnet besvaret diverse Foresporgsler fra Fonden.
10 Forceldrerenter.
K) Bandageriet. Paa det til Noevnet knyttede Ban
Endvidere er der foretaget Rentereguleringer:
dagen, som regnskabsmcessigt sorterer under Afdeling C,
1. i 83 Tilfcelde, hvor Efterundersogelserne af Invalider er der fra 1. April 1925 til 31. Marts 1926 kil Fordel
for militcere Invalider udfort folgende Arbejder:
har fort til en anden Fasiscettelse af Renten,
2. i 6 Tilfcelde, hvor der ved Invaliders Ansættelse i
26 Proteser, 191 Par ortopcediske Stovler og 8 enkelte
Stakst)enesten maatte foretages det lovbefalede Ara (dertil 46 fabriksfremstillede Par) samt 154 Bandager og
scerlige Hjcelpemidler, og istandsat
drag i Grundrenten,
3. i 66 Tilfcelde, hvor Invalider er indlagt til Behandling
315 Proteser, 1169 Stovler og 72 Bandager til For-A
del for de militcere Invalider.
paa Helbredelsesanstalter,
4. i 342 Tilfcelde, hvor der af Laanekassen for SonderDesuden er der paa Bestilling andetsteds fra frem
jylland er bevilliget og i Lobet af det sidste Aar er stillet og istandsat forskellige Protester, Stovler og Hjcelpe
udbetalt Laan til Invalider imod Sikkerhed og Amor- midler for andre Invalider.
tisation i Invaliderenten,
I det forlobne Finansaar har Tlcevneks Virksomhed
5. i 212 Tilfcelde, hvor Vorn, for hvilke der udbetales vceret i Fremgang; der er saaledes ind- og ndgaaet
Efterladtereuter, er fyldt det 18. Leveaar.
45408 Postforsendelser imod 43800 i Aaret forud. Ialt
Ara April 1925 til Marts 1926 udbetaltes der ligger der i Rcevnets Forvaring 8683 Personalakter.
folgende maanedlige Belob i Invalide- og Efterladterenter.
Nyt om den internationale Bevoegelse
Der udbetaltes ultimo ZNarts 1926 for April Maaned:
indenfor krigsofrenes Organisationer.
2 687 Invaliderenter med ... 198 466,43 Kr.
1 936 Efterladterenter med ... 178 309,93 ,.
Som det vil erindres af Meddelelser i krigsinvaliden,
ialt:4623Renter m. et samlet Belob 376 776^6kr. blev der i September sidste Aar afholdt en kongres, hvori
Repræsentanter for de storre og storste Organisationer
i hele Finansaaret er der udbetalt:
Invaliderente
2 586 894,65 kr. for krigsbeskadigte i Europas Lande deltog. Blandt de
Beslutninger, der toges paa denne Sammenkomst, var
Efterladterente
2 533 062,94 «
ialt 5 119 957,59 krl den, at der i Aar igen skulde afholdes en international
Endvidere er der i Aarets Lob udbetalt 66 246,02 kr. Kongres.
Denne Beslutning er nu bleven fort ud i Livet, idet der
som Affindelsessum til 28 krigsenker, som har indgaaet
den
30. September i Geneve er aabnet en konference af
Abgteskab. I 2 Tilfcelde blev Andragendet afslaaet, forsamme
Art som sidste Aar. Indbydelsen er ndgaaet til
di Betingelserne for en saadan Tilkendelse ikke var tilStede.
de
betydeligste
Sammenslutninger af krigsofre i de for
a) Almindelig Sygehjcelp m. m. IHenhold til § 16,
skellige
Lande
med
Bon om Deltagelse i det internakioPunkt 1 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924, er der udstedt
nåle
Samarbejde.
1694 Kautionsbeviser til Lceger, Apoteker, BadebehandPaa Dagsordenen stod der 5 Punkter til Droftelse.
ling og Massage.
1.
Beretning om Fagsekeritariatets Arbejde.
I det forlobne Regnskabsaar er der endvidere af
2.
Fastscettelse
af Forretningsgangen for
Ncevnet indlagt til Behandling.
3)
den
aarlige
internationale konference,
54 Invalider paa Statshospitalet i Sonderborg,
d)
en
international
Arbejdskomite,
48
„
,. forskellige Amts- og Bysygehnse,
c) et internationalt Sekretariat.
45
„
,. Tuberkulose-Sauatorier og scerlige
3. Organisationernes Propaganda for Bevarelse af
Hospitaler,
Freden.
11
,,
„ kur-og priv. Helbredelsesanstalter.
2) Beretning om det af de enkelte Organisationer
Der er til fuldsicendig blinde og Invalider, der har
allerede udfort Oplysningsarbejde for denne Sag.
mistet det ene Oje, leveret ialt 10 kunstige Ojne, idet der
d)
Droftelse
af nye Muligheder til Propaganda.
foruden det Oje eller de Ojne som straks blev taget i
4.
Lovgivning
om
krigsofrenes Forhold.
Brug, er udleveret henholdsvis 1 eller 2 Reserveojne til
a)
Forsorgelsen
af krigsofrene, specielt krigsrenhver af de paagceldende Invalider.
ternes Hojde.
Den almindelige Sygehjcelp til militcere Invalider
d) Arbejdsmarkedets og krigsofrene. Pligtig Be
har fra 1. April 1925 til 31. Marts 1926 medfort fol
skæftigelse af krigsofrene.
gende Udgifter:
5.
Udviklingen
af Andelsbevægelsen indenfor de enkelte
Ligebehandling
kr. 34632,48
Organisationer
af krigsofre og krigsdeltagere.
Apotekervarer
„ 14 261,15
(Der
vil
fremkomme
et Referat af Modets Forlob,
Hospitalsbehandling
.. 34 933,25
saasnart
et
saadant
er
fremskaffet).
Omsorg for Krigsblinde
„
1 550,53
I Sammenhceng med Beretningen om Dagsordenen
Proteser og diverse
„
3 530.65
til
ovenanforte
internationale konference skal her medRejsegodtgorelser
.. 16 922,92
deles om nogle Beslutninger, der i Aarets Lob er bleven
Ialt kr. 105 830,98
taget paa Moder, der er afholdt af de storste SammenDer er i Tiden fra 1. April 1925 til 31. Marts 1926 slutninger af franske krigsinvalider og Efterladte.
Den 11. Maj 26 har Association generale des mutil 342 Invalider udbetalt Laau fra den sonderjydske Laanekasse med et samlet Belob paa 567 729,35 kr. Hermed tiles de la guerre" afholdt deres 11. Rationalkongres i
er der ialt bevilliget Laan kil 916 Invalider med et samlet Metz. Denne kongres sluttede sig til den ProgramerBelob paa 1 627 129,35 kr.
kloering. som af F. I. D. A. C., (den Forening, der sidste
Til „Sonderjydsk Fond" er der i Aarets Lob frem- Aar satte sig i Spidsen for Afholdelse af det forste intersendt 41 Andragender fra Invalider og Efterladte om nationale Mode), hvori det hedder:
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„Krigs-Invaliden"
En tredie fransk Organisation „Union nationale des
Sammenslutningen er indforstaaet med, at der afholdes konferencer med Organisationer i forhenværende kombattants," har paa deres sidste Aarsfest, den 14., 15.
fjendtlige Lande, naar disse ikke faar nogensomhelst po- og 16. Maj i Arras vedtaget folgende som denne Forlitisk karakter, og der angaaende deres Fredsarbejde og enings Anskuelse af at fremme Forbindelsen med krigsinvalideorganisationer i forheuvcereude fjendtlige Stater:
Fredsmaal afgives bindende Erklæringer.
Kongressen forlanger, at der af de franske OrganiDet er Organisationens Mening, at Deltagelsen i
saadanne konferencer maa betinges af, at der indenfor sationer skal udarbejdes et omhyggeligt formuleret Prode enkelte Delegerede maa voere Sammenhold og Enig- gram, hvorefter Midlerne til Undgaaelse af fremtidige
hed under Forhandlingerne, at ikke fremmede kan komme Krige er at bedomme,
at der indenfor Foreningerne i de allierte Lande
til at ove storre Indflydelse paa Afgorelser vedrorende
forinden
maa udarbejdes en Dagsorden for den interinterallierte Forhold.
En anden stor Organisation af franske krigsofre nationale konference.
at det var onskeligt, om der blev valgt en anden
„Union federale", har paa denne kongres, som afholdtes
By
for
konferencernes Afholdelse,
i Nizza den 4., 5. og 6. April som et af de mange punkat alle Foreninger i de forhenværende fjendtlige
ter paa Dagsordenen debatteret:
„De internationale Forbindelser mellem krigsoffer- Stater maatte faa en Indbydelse for at man kunde faa
et virkeligt Indtryk af de Meninger, der er fremherskende
organisationerne".
Som kongressens Anskuelse protoklds. slg. Beslutning: hos de andre Nationer.
Ved Betragtning af disse Beslutninger kan man kun
„Kongressen har modtaget Beretningen om det i
September sidste Aar afholdte Mode, der i Organisationens onske, at ud af alle de mange Ord maa komme haandRavn af de Delegerede Braumiche. Cassin, Richot og gribelige Resultater, saadau at Arbejdet for Freden mellem
Folkene maa bringes mere frem endnu, og gloedeligt er
Viala er bleven bragt i Stand.
Den slaar fast, at det er Fredens Tegn og til Be- det, at det netop er krigsinvalider, der her gor deres til
varelse af Freden, at der knyttes saadanne Forbindelser at den af Krigen brudteForftaaelse genoprettes og fremmes
med Organisationer i andre Lande, der har deltaget i
Ifolge Oplysninger fra det internationale Arbejdskrigen, saafremt samme Organisationer har samme Opfattelse som Union federale af Folkeforbundet, af Arbejdet bureau (Materiale til Belysning af et Lovforslag i den
tyske Rigsdag) er der i offentlig Tjeneste:
for Bevarelse af Freden ved Anvendelse af Reglen:
Under Rigsarbejdsministeriet paa 10,28^/o af alle
Voldgift, Sikkerhed og Afrustning.
Derfor skal Bureauet sortscette sin udenlandske Op- Pladser.
> Z.S4-»/«
Finansministeriet
„
lysnings- og Efterretningstjeneste for at de forskellige
4,SZ"/« .
Postministeriet
„
Organisationer kan blive holdt fuldt underrettet om BeZ.1S«/o >>
,,
Indenrigsministeriet»
givenhederne paa Arbejdet for Fredens Bevarelse og for
Z,00°/o „
Landbrugsministeriet
at de enkelte kan faa sande og usorvroengede Indtryk af
„
2,8ö «/o „
Justitsministeriet
andre krigsofferorganisationers Arbejdsmaade og Arbejds„
Z.ZS»/«
Forsvarsministeriet
maal, og dette maa omfatte alle Lande, der var delag„
2,05»/» >,
tige i krigen.
Heeren
„
2,0S «/<>
Forbindelsen med de Organisationer, der deltog i den
Ataaden
„
Udenrigsministeriet
2.0Z"/»
forste internationale konference i Geneve skal opretholdes
„
og vcere regelmcessig; Bureauet har en Gang for alle
Tyske Rigsbaner
„
„
Rigsbanken
Z,Z2°/» „
faaet Opdrag paa at samle til konferencer og deri se
>.
en af sine fornemste Opgaver."
indstillet tyske Svcerbeskadigte (50^/o og mere erhvervsOnsket om et kraftigt Medarbejde paa en fornufti, udygtige).
Organisation af Verdensfreden blev ved SlntningsfestligDet maa sorstaas saaledes, at naar der f. Eks. i
hederne endnu understottet ved en Tale af Pensionsmi- Landbrugsministeriet er beskoeftiget 100 Mand, er de 3 af
nisteren. som i denne Tale bragte den franske Regerings dem Syoerbeskadigte; det er jo forholdsvis ikke noget stort
Anerkendelse af „Union federales" udenrigspolitiske Virk- Antal.
somhed og fremhoevede det gloedeligt i de internationale
Invalider i det offentlige Omdomme.
Forbindelse, der var bleven knyttet mellem krigsofrene
idet han udtalte:
Den Stilling, som de i Krigen saarede Soldater ind„Jeg onsker, mine Herrer, at udtale overfor Dem tager i deres Folk er for hver enkelt forskellig, og det
en offentlig Anerkendelse for en af de skonneste Handlinger, er helt interessant at belyse og studere dette Forhold
som De har vceret Aarsag til og har indledet. Deres ucermere. Det ncevnte Forhold giver ogsaa et Bidrag
ukuelige Iver og Arbejdsmod har bragt Dem ud over til Belysning af Folkets, Nationens, Tomkemaade.
Groenserne, og De har paataget Dem at virkeliggore en
Der er i denne Forbindelse absolut ikke tcenkt paa
international Sammenslutning, af hvilken man kan haabe, den Maade, som krigsinvaliderne i de forskellige Lande
at den med Styrke og kraft vil virke med ved den af deres lovgivende Myndigheder bliver forsorget paa.
moralske Afrustning, som skal til for at sikre den endelige Men der er tcenkt paa den Maade, krigsinvaliden bliver
Fred mellem Folkene.
betragtet paa og taget Hensyn til.
En Tysker, Hr. Helmschmied, Berlin, har gjort dette
Og det er en bemærkelsesværdig kendsgerning, at
det netop er forhenværende krigsdeltagere, der gaar foran socialpsykologiske Problem til Genstand for en Studie,
og giver et Eksempel til Efterfolgelse. De har derved og af denne skal her anfores folgende:
Den storste Forskel i Opfattelsen af Invalidesagen
vist, at det er muligt at opnaa en retfcerdig Udjcevning
mellem en international voerdig og overfor Menneskeheden findes nok mellem Frankrig og Tyskland. For at begynde
forsvarlig Politik."
med Frankrig:

„Krigs-Invaliden"
Franskmanden er i alle Samfundslag og uanset
Partibundethed helt igennem national, hver enkelt foler
sig som Franskmand. Denne Grundbevisihed prceger
meget sicerkt hele Folkebevistheden og afgiver Baggrunden
for Krigsinvalidernes Stilling. Den faarede bliver overalt
anset som Repräsentant for den „Grande Armee", hvis
Faner den nationale Anseelse er noer knyttet. Denne
Samhorighed gor, at Franskmanden uvilkaarlig foler sig
tilskyndet at vise Invaliden al A5re og Respekt.
Paa Steder, som soerlig sremhcever denne patriotiske
Bevisthed, f. Eks. den ukendte Soldats Grav, der staar
som 2Eresvagt en krigsinvalid, paa den sidste kunst
udstilling fandt man overalt i Salene krigsinvalider som
Vagt. Saaledes er det ved alle internationale Udstil
linger, kort sagt overalt, hvor Frankrig vil repræsenteres
som Nation, der repræsenterer den sig ved krigsinvalider.
Frankrig har jo ogsaa „Dome des Invalides", og denne
Bygning er vel det mest sikre Udtryk for denne Nationalbevisthed. Det er sikkert heller ingen Tilfældighed, at
netop i denne Bygning er Napoleon begravet, den Mand.
der bar Frankrigs Berommelse gennem mange Lande.
Ud fra dette er det jo, uden al Tvivl, at der bliver
visk den saarede Frontsoldat, som ncer knytter sig til de
store Overleveringer fra „Grande Armee" og Napoleon,
Agtelse i det offentlige Liv. Han bliver hcevet ud over
dette „kun at vcere saaret" og det betyder, psykologisk
set, saare meget for ham selv. Selvfolelfen er storre og
dette, at have lidt for en stor og hcederfuld Sag og at
blive betragtet som saadan, gor ham det meget lettere
at leve som Invalid.
ITyskland er Forholdet helt anderledes. Denne for
Frankrig scerlige Grundnationalitetsfolelse gennem alle
Samfundslag findes dybest set ikke i Tyskland. Der er
ikke det „at sole sig som Tysker" saa fremherskende i alle
Samfundslag. Det ligger vel nok begrundet i de for
skellige historiske og geografiske Forhold. Det tyske Rige
bestaar jo i Virkeligheden af mange mindre og smaa
Stater, der kun har vceret knyttet ncer til hinanden
igennem et godt Slcegtled, hvorimod Frankrig fra gammel Tid har vceret en Enhed. Dertil kommer endnu
som en vigtig Grund klassesolelsen, der i Tyskland er
meget sicerkt udprceget. Og denne hindrer ved sin Opstilling af Skillelinier Enhedsfolelsen. En Tysker, der
udvandrer vil i de fleste Tilfcelde blandt de fremmede
hurtig glemme dette „at vcere tysk". Det sker sjceldnere
med en Franskmand og ncesten aldrig med en Englcender.
Optcellingen af disse Forhold og kendsgerninger
gor det sorstaaeligt, at den Luft, som den tyske saarede
Soldat bliver stillet i, er en hel anden, den er upatriotisk,
forreven, uden nogen Tilknytning.
Han er ikke Symbol for noget, ikke for Hceren, som
aldrig har vceret fcestet saadan i Folkebevistheden som
den franske, ikke heller for det nationale Forsvar. Han
staar uden Sammenhang med Folkebevistheden. er „kun
Invalid." Den sjcelelige Virkning af dette Forhold ytrer
sig i, at den saarede Soldat foler sig ofret for noget
betydningslosi. Dette virker banalt og nedtrykkende.
Betegnende for Forskellen af Stillingen i Frankrig og
Tyskland er den forskellig udformede Oprettelse og Udbygning af Krigsofferorganisationerne. I Tyskland er
Organisationernes Maal at hjcelpe sine Medlemmer materielt, hvorimod der i Frankrig af Organisationerne
arbejdes meget paa Politikkens Overdrev.
I Frankrig og ogsaa i Italien er krigsinvalide
organisationerne politiske Faktorer, for saa vidt at deres

Medlemmer er af den Mening, at naar de har ofret
med for Almenheden, maa de ogsaa have Lov til at tale
dem ved Opbygningen af Samfundet. Det kan man
gloede sig over eller man kan anse det for ak vcere en
Daarlighed, nok er dek, ak Folelsen af at vcere med ved
at bygge Landet giver Selvfolelse og Selvhcevdelse i langt
storre Grad end at vide sig som Objekt for en mere eller
mindre tilsircekkelig Forsorg og af Almenheden betragtet
som saadan.
IEngland er det „at fole sig engelsk" saa udprceget
fra de laveske til de hojeske som vel i intet andet Land.
Og dertil kommer den sportslige kammeratskabsfolelse.
Den saarede er i en Engländers Ojne en ved en scerlig
farefuld Udforelse af sin Pligt tilskadekommen kammerat,
som man ikke maa ncegte Agtelse og sportslig kammeratskab. Man er i dette ved i alt andet en Gentleman.

Afdeling haderslev.

j

meget vcerdifnlde Gevinster, Lordag den 30. Oktb. Aften kl. 81/2 i Krauses
Hotel Sonderbro. Mod talrigt!
Fornsjelsesudvalget.

Afdeling Graasten

j

med efterfolgende Bal Lordag den 7. Nov.
Aften kl. 71/2 i Hotel Graasten.
Samtidig bedes Medlemmer om at laane Afdelingen
de krigsminder, som enhver er i Besiddelse af, og aflevere
dem hos Formanden senest til Fredag den 5. November.
Meningen er at sende dem tiladen store krigsmindeudstilling i Sonderborg. Der ydes fuld Garanti for alle
laante Genstande. Om talrig Deltagelse bedes.
p. F. V.: Maler H. Thomsen, Formand.

I

Allerup Afdeling
afholder

Tirsdag den 2. November 1926, Aften
Kl. 71/2 hos Johann Norn-Ullerup for Medlemmer og
indbudte Gaster,
^ zz,: E. Madsen.

Vor Basar!
Sonderborg Amtsorganisation onsker herigennem
endnu at gore Medlemmerne opmcerksom paa Amtsbasaren d. 6. og 7. November. Stot den ved at med
dele til Udvalget, naar I onsker at stille et Minde fra
krigen til Udvalgets Raadighed, ved at scelge Lodsedler og ved at besoge Vasaren.
Der er fra Udvalgets Side gjort et godt Forårbejde, saa vi alle kan vcere tjent med det. Foruden
de Ting, som der de andre Aar har vceret fremme.
Bortlodning og Tombola, er der arrangeret en krigsmindeudstilling, der vil omfatte alt, der illustrerer Livet
i Felten, der er konstrueret en veritabel Skyttegrav
med alt hvad dertil horer, Lobegrav, D ratverhau,
Heldenkeller 0. s. v. Saa vil der blive foranstaltet forskellige Forlystelser, Dans, Skiveskydning m. m. Hver
Besagende vil sikkert finde noget for sin speciele Smag.
Lad os stotte Basaren ved vort Besog! Lad os
gore vort til, ved Arbejde for Basaren i forskellig
Retning, at give A.-O. Midler til i nceste Aar at
hjcelpe, hvor Hjcelp tiltrcenges.

„Arigs-Hnvaliden" redigeres af Loerer Clausen, Kegnoes; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
for Ikke-Medlemmer 50 Ore. Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.

Annoncer pr, 4 Spaltet Petit Linie Zö Ore for Medlemmer;
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 245.

Medlemsblad
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vor Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

1lr.g

-i« Sen 1. December
Ara Hovedbestyrelsen.

I

Til Lokalafdelingernes Bestyrelser.

Da en Del Lokalafdelinger endnu ikke har indsendt
Mfregning til Hovedkassereren for Juli kvartal d. A. —
knnkelte Afdelinger endog ikke for Januar og April kvarImler d. A. — skal man herved anmode de paagceldende
lokalafdelingers Bestyrelser om ak foranledige, at de om,mandlede Regnskaber indsendes pr. omgaaende til Foresiningens Hovedkasserer, H. Mortensen, katsund Z, HaTerslev.
Hvis der mangler Afregningsmateriale, bedes dette
ömdfordrek hos Hovedkassereren.
Sorg stedse for, at kvartalsregnskaberne indsendes
Rettidigt (senest 14 Dage efter hvert kvartals Slutning,
Mtsaa hver 15. Januar, April, Juli og Oktober). De
bidrager derved til, at aflaste Hovedkassererens Arbejde.
Haderslev, den 18. November 1926.
P. H. V.
H. Mortensen.

Forslag til Lov

m«m AEndring i Lov Ar. 100 af 29 Marts 1924 om For-lkorgelse til militoere Invalider og faadannes efterladte i
z«e sonderjydske Landsdele.
8 1.
Det i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 § 38 omhandlZzede Invalideraad ophoeves fra 1. April 1927 at regne.
Afgorelfen af de Sager, som ifolge Noevnets Lov er
szyenlagt til Invalideraadet, henligges fra 1. April 1927
Ml Arbejdsforsikrings-Raadet saaledes, at det ved kongelig
Mnordning bestemmes, hvorledes Raadets sonderjydske
Mfdeling sammensoettes til Behandling af disse Sager.
§ 2.
De Sager, som inden 1. April 1927 er indankede for
nvnvalideraadet, paakendes af dette.
Denne Lov troeder i kraft den 1. April 1927.
-t-

Bemoerkninger til Lovforslaget.
Isolge Lov 7lr. 100 af 29. Marts 1924 om ForforIzzelfe af militære Invalider og faadannes efterladte i de
ttMnderjydfke Landsdele er Lovens Administration henlagt
M Invalidenoevnet i Sonderjylland under Appel for visse
vöagers Vedkommende til Invalideraadet i kobenhavn,
llwm bestaar af 4 af kongen beskikkede Medlemmer (Lovens
) ? 38). 2 af Medlemmerne skal opfylde Betingelserne for
jit kunne bekloede et Dommerembede, 1 skal vcere Lcege,
g>g den 4. Plads besoettes efter Indstilling af „Foreningen
?oor sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte."
Administrationskommissionen har foreflaaet, at Appelbehandlingen af disse Sager henloegges til Arbejderfor??ikrings-Raadets sonderjydske Afdeling, hvis Sammenfcet-

'Ä--"

z?

ning muligvis i denne Anledning bor nndergaa nogen
Forandring (Betænkningen Side 335).
Arbejderforsikrings-Raadets sonderjydske Afdeling er
oprettet til Paakendelse af Sager vedrorende Ulykkesforfikring og Invalideforsikring (civil Invalideforsikring) i de
sonderjydske Landsdele ifolge Lov 7lr. 314 af 28. Juni
1920, § 11, jfr. Lov Nr. 315 af samme Dato, § 5.
Afdelingen bestaar af Raadets Formand, 2 af Raadets
kongevalgte Medlemmer, samt 2 Arbejdsgivere og 2 Arbejdere. Det vil heraf ses, at de to Institutioners Omraade er befloegtet, og Regeringen har under Hensyn til
Onskeligheden af at nedbringe Statens Administrationsomkostninger ment at burde foreslaa den af Administrationskommissionens omtalte Simplifikation gennemfort nu.
Ligesom der formentlig vedblivende bor gives krigsinvalidernes Forening Ret til et besoette en Plads i Appel
domstolen, bor man ogsaa for at bevare nogen kontinuitet
i Afgorelserne i hvert Fald som en Overgangsordning
lade 1 af Invalideraadets ovrige Medlemmer tiltroede og
(sammen med Repræsentanten for Krigsinvalidernes For
ening) ved Behandlingen af disse Sager erstatte to af de
ordinoere Medlemmer af Arbejderforsikrings-Raadets son
derjydske Afdeling. Der er derfor i Lovforslaget optaget
en Bestemmelse om. at det ved kgl. Anordning bliver at
fastscette, hvorledes Raadets sonderjydske Afdeling skal
sammensattes til Behandling af disse Sager.
Ester at foranstaaende Lovforslag var kommen til
Hovedbestyrelsens kundskab, har vi straks sogt Fortroede
hos Socialministeren, idet vi aldeles ikke kunne tiltroede
den foreflaaede Ordning. Socialministeren har modtaget
Foreningens Reprcesentanter den 21. Oktober d. A., og
Ministeren har ved dette Foretrcede lovet, at ville tage
Foreningens Indsigelse under velvillig Overvejelse. Samtidigt har vore Reproesentanter haft en Forhandling med
de sonderjydske Rigsdagsmoend, der ligeledes har stillet
sig velvillige overfor vor Protest.
Vi har begrundet vor Protest mod Henloeggelse af
Invalideraadet til Arbejderforsikrings-Raadet som folger:
„Ved Ophcevelfe af Invalideraadet mister krigsinvaliderne og de faldnes Efterladte Appelinstansen, og dette
vil skabe stor Uro indenfor disses Roekker. Vi undlader
ikke ak gore opmoerksom paa, at vi med Hensyn til Appelinstansen iforvejen har staaet os daarligere end i andre
Lande. ITyskland f. Eks. har krigsinvaliderne ikke mindre
end 5 Appelinstanser. En eventuel Henloeggelse af Appelinstansen under Arbejderforsikrings-Raadets sonderjydske
Afdeling kan Foreningen absolut ikke tiltroede, fordi Arbejderforsikriugs-Raadet arbejder efter ganske andre Regler
og Bestemmelser, som Invalidenoevnet hhv. Invalideraadet
gor, og Arbejdet vil derved ikke faa den individuelle Behandling, som krigsofrene kan gore Krav paa. Da Arbejdet indenfor Invalideraadet kun vil stroekke slg over
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et Tidsrum af en Generation, vil Ophcevelsen af Invalideraadet ikke synes paakrcevet."
Lovforslaget gaar dog — efter hvad de sonderjydske
Rigsdagsmand har lovet os — forst til Behandling i et
Rigsdagsndvalg, for hvilket der er lovet Foreningens
Repræsentanter Foretroede, forinden Sagen kommer til Behandling i Folketinget.
Det nnvcerende Invalideraad befkaar af 4 Medlemmer,
2 af disse skal opfylde Betingelserne for at kunne bekloede
et Dommerembede, 1 skal vcere Lcege, og den 4. plads
er forbeholdt en Reproesensant for vor Organisation. Ved
Arbejdersorsikrings-Raadet vil vi i Henhold til Bemærk
ninger til foranstaaende Lovforslag faa en Repräsentant
af dette Raads 7 Medlemmer, hvilket i Realiteten vil
betyde, at vor Repräsentation bliver lig Rul. Dertil
maa yderligere tages i Betragtning den Maade, hvorpaa
Arbejdersorsikrings-Raadet behandler og afgor sine Sager.
Det skal saaledes ncevnes, at Arbejdersorsikrings-Raadet
ved hvert enkelt Mode, som vel varer 3 kil 4 Timer, behandler 50 - 60 Sager. At Sagerne saaledes ikke kan
faa den grundige Behandling fra hvert Medlems Side,
som vi ved en Appelinstans kan gore krav paa, er ganske
givet. Ved Invalideraadet derimod udsendes Sagerne i
forste Omgang til de enkelte Medlemmer til skriftlig Votering. Hvert Medlem af Invalideraadet har saaledes
god Lejlighed til ak scette sig grundigt ind i Sagens
enkelte Aktstykker. Opnaas der ved denne forske Behandling af Sagen ikke Enighed om dennes Afgorelse, gaar
Sagen til mundtlig Behandling ved et Mode; dog behandles
der ved et faadant Mode aldrig mere end 10 - 15 Sager,
og Medlemmerne er da som Folge af den grundige forste
Behandling meget noje orienteret om samtlige til Sagen
henhorende Aktstykker. En saa grundig Behandling af
Sagerne vil vcere ganske umulig ved de store Moder,
som Arbejdersorsikrings-Raadet afholder, idet de enkelte
Medlemmer ikke kan vcere saa noje bekendt med Sagens
enkelte Aktstykker, som under den nnvcerende Oidning ved
Invalideraadet. Da vi i Henhold til de tidligere for os
gceldende tyske Lovbestemmelser havde Ret til at lade vore
Sager gennemgaa 5 Appelinstansbehandlinger, maa vi
dog her, hvor Invalideraadet er eneste Appelinstans,
have krav paa den mest mulige og grundige Bearbejdelse
af de enkelte Sager.
Ved det stedfundne Foretroede hos hhv. Socialministeren
og de sonderjydske Rigsdagsmand, har vi samtidigt drostet
det ved vort sidste Acellesmode vedtagne Forslag til Lovændringer, som ogsaa vil komme til Udvalgsbehandling
i Folketinget.
Haderslev, i November 1926.
Hovedbestyrelsen.

„Invalideforsorgelse."
Fra mange Sider er jeg blevet anmodet om mcermere
at prcecisere krigsinvalideforsorgelsen, iscer Fejlene ved
den nnvcerende Forsorgelsesordning, og jeg tillader mig
ved noervcerende at sremscette mit Syn paa denne meaet
omtalte Sag.
Der er mange, som endnu ikke kender de forskellige
Forhold osv. ved Indgivelsen af Andragender om Forsorgelse. fcerlig de, som i den senere Tid har solt adskillige
Lidelser bryde frem som en Folge as krigsskrabadserne.
Rigtignok er det svoert nu efter saa mange Aars Forlob
at opnaa et Resultat, scerlig under de nuværende Forhold,
da alk gaar saa byreaukratisk til, og det vil tit voere van

skeligt at frembringe positive Beviser for, at der faktisk
foreligger en Lidelse som Folge af krigen.
Desuden er det svcert at opnaa Rente, hvis virkelig
en Ansoger har Held med at faa Invaliditeten anerkendt,
thi i de fleste Tilscelde bliver den ikke anerkendt til over
10 "/o, og saa vil det blive vanskeligt igennem andre Instanser at opnaa hojere Invaliditetsgrad. Dermed har
Ansogningen tabt sin Virkning og resulterer i et glat
^fstag. For saa at faa Lov til at begynde forfra igen,
maa det ske paa Grund af „Forvirring" af vedkommende
Lidelse, der som ncevnt ikke kan fastslaas. da der ikke
bliver taget stor Notits af den uudersogende „Privatlceges"
Attester, og deri, tror jeg, ligger Skaden for Invaliderne.
Var det ikke natnvligt, at en Lcege, som i aarevis
har behandlet en Patient, er mere egnet til at afgive
Skon over vedkommendes Tilstand og eventuel Iuvaliditetsgrad end en tilsceldig Undersogelse ved en forud
Indkaldelse til en af Invalidencevnet resp. Raadet uduoevnt
Loege, som ikke kender Patienten og det daglige Arbejde, som Invaliden skal udfore, enten han kan eller ej.
Nej. Invalidens Hnslcege bor ogsaa faa Myndighed
til ak afgive sit Skon i hvert Tilsoelde, hvor der skal Invaliderente tilkendes, og der bor tages Notits af disse
Skon.
Jeg kror det blev bedre for Invaliderne, om der
blev dannet et Loegeraad, bestaaende af en Lcege i hvert
Amt med eventuel Invalideraadets Sygekonsulent som
Formand, og at alle Akter og Attester vedrorende Inva
liden fremlagdes for dette Lcegeraad, samt at vedkom
mende Invalids Huslcege tilkaldtes til Samraad; denne
Fremgangsmaade vilde voere til Beroligelse for alle Invalider, da de saa vidste, at deres Sag blev retfcerdig
behandlet. Dette Lcegeraads Afgorelse kunde som overste
Domstol vcere afgorende og endelig.
Fastfoettelsen af Invaliditetsgraden maa ske efter
den „faktiske" Erhvervsudygtighed og ikke efter Skon
og andre Synspunkter, f. Eks. er en Smed, som har mistet
sin venstre Arm, mere erhversudygtig, da han ikke kan
arbejde ved Faget, end en kontorarbejder, der vedblivende
kan udfore det Arbejde, han har lcert. Saaledes er
der mange andre Punkter, som troenger kil Revision af
Invalideloven.
Iflg. Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 er Godtgorelsen
fastsat for de resp. Invaliditetsgrad med en Grundrente
paa 120 kr. for hver 10 o/o plus svcer Skade fra 40 "/o
plus midlertidigt Tillceg. Denne Rente er for den Invalid, som kan udfore sit Erhverv ved Siden af, meget god,
men for ham, hvis faktiske Invaliditet ikke er fasislaaet,
er det for lidt til at leve af. Er f. Eks. den faktiske Invaliditet 100 "/o — 3120 kr., en Sum, der svarer til en mindre
Embedsmands Lou, men naar der kun er anerkendt 60 v/o
— 1632 kr., saa kan en Familie virkelig ikke leve deraf,
tilmed, at der ikke er Arbejde at faa for en saadan Skakkel; for der er sunde, arbejdslystne Folk nok at faa, og saa
bliver Invaliderne skubbet til Side.
Derfor var det for Staten ogsaa en moralsk Pligt
at sorge far krigsinvaliderne, saa de ingen Nod lider.
Og jeg tror det var det bedste, om Invalider, som egner
sig dertil, blev indstillet til mindre Tjenestemands Stillinger. som de kan udfore, og at alle Invalider blev ligestillet med Tjeneskemandsklassen.
Hvorledes er det nn med Reklamationer? Adskillige
Invalider har henvendt sig til mig med Bon om Hjcelp
ved Reklamationer, og jeg har derigennem nogen Erfaring.

„Krigs-Invaliden"

Efter at Ansogningen er gaaet til Invalidencevnet Tusind Hjem, hvorfra det unge Mandskab og Mcend i
og er bleven tilstrækkelig behandlet, kommer efter lomgere deres bedste Alder drog ud for at efterkomme deres Pligt.
eller kortere Tids Forlob Besked med Afslag; derpaa ind- Og han mindedes de Dage. da Sorgens Budskab kom,
ankes Afgorelsen til Invalideraadet og opnaar soedvanlig forsi til de enkelte, og saa til de mange Hjem. Og han
samme Resultat: „Afslag" med den Begrundelse, at In- mindedes den okonomiske Rod, der sulgte med i krigens
valideraadet maa holde sig til Ncevnets Afgorelse; det er Kotvand. Men skont krigen er borte som en Mare og
de 2 eneste Instanser, Invaliden har til Raadighed, og til Dels glemt af mange, saa er der til Gengoeld mange
dermed er hans Sag „erledigt", hvis han ikke paa anden rundt om i hvort Land, hvor Krigens Saar endnu ses:
Maade kan eftervise sin Invaliditet. Saaledes var der de mange Hjem, hvor Bornene vokser op uden Faderens
for nogen Tid siden en Mand, der flere Gange havde Vejledning, de mange, som krigen gjorde invalid for
faaet Afslag, men ved at gennemrode gamle Papirer fra Livstid. De glemmer aldrig Krigen og dens Gru.
Men den Tid, der var saa grusom, fostrede et Gode:
krigstiden, fandt han en Meddelelse, hvori en Stabslcege
Kammeratskabssotelsen; og derfra har Krigsdeltagerne
anerkender Hjertefejl, og skont Invalidencevnet og Invalideraadet ikke kunde anerkende Lidelsen som krigsbeska- de lyse Minder fra Snavsets og Savnets Tid. Og dette
digelse, indsendtes Ansogningen med det ny Bliag igen, Kammeratskab har holdt og givet sig Udslag i Oprettelse
og nu ventes der paa Resultatet. Disse Tilfcelde er der af Organisationen, vi i Dag goester. Den er stiftet til
mange af, „derfor krigsinvalider og formentlige Krigs- gensidig Hjcetp og Slotte, og et Middel dertil er ogsaa
invalider" forindenI anmoder om Rente, se Eders gamle denne Basar. Overskuddet gaar til Hjcrlp blandt MedPapirer igennem, maaske ligger Beviserne der, og Inva- lemmer og bruges til konfirmations-, Begravelses- og
lidenoevnet har meget lettere Arbejde.
Sygehjalp.
Saasremt el Andragende om Invaliderente er endelig
Det maa vcere enhver Medborgers Pligt at yde dette
o afflaaet, har Vedkommende Ret til at faa Indsigt i sine Arbejde, der gores i kammeratskabets Tegn, al Stotte,
L Akter, som efter Instruksen til Invalidencevnet bliver til- og jeg er as Udvalget bleven bedt om at sige dem, der
zf sendt den stedlige Politimester resp. Invalidekonsulent, og allerede ved Gaver har vist Basaren deres Velvilje, en
>Z kan Invaliden dersteds faa Indsigt resp. tage Afskrift, men scerlig Tak for Imodekommenhed. Jeg vil onske, at Bali maa Invaliden ikke tage Raadgiver resp. Lcege med.
saren maa finde god Stotte igen og Organisationen for
Hvorledes denne Instruks bliver udfort i Praksis, Sonderborg Amt maa blive i Stand til at hjcelpe i mange
6 belyser folgende Tildragelse:
Krigsofres Hjem paa Als og Sundeved.
Efter at en Mand den 7. September har faaet enDermed var Basaren aabnet, Musikken spillede op
6 delig Afslag, anmoder han omgaaende om Indsigt i Ak- igen. Snart var der Travlhed overalt. Udvalget havde
terne, men saar den Besked, at Vedkommendes Bon ikke fuldt op at holde rede paa, mens Besoget var stort baade
ä kan efterkommes, da hans Sag sorlcengst var endelig Lordag og Sondag.
v afgjort.
.
Kl. 11 Sondag Aften fandt saa den store Bortlodning
Man skulde synes, at saa lcenge en Mand arbejder Sted med forste Gevinst paa sidst udtrukne Nummer.
>s for at faa sin Sag gennemfort, maa denne ikke betragtes
Folgende Numre blev udtrukne:
som endelig afgjort, og Manden maa have Ret til efter
I.Gev. Nr. 3787
2. Gev. Nr. 2500
3. Gev. Nr.3650
z en fra sidste Skrivelse regnet Frist, at indse sine Akter,
4. ., „ 1693
5. „ .. 4448
6. „
., 3204
z enten det saa handler sig om udvortes eller indre Lidelser.
7. ,. „ 4180
8. „ ..
50
9. „
„ 712
Derfor lad os faa en, som foreflaaet, Lcegekommission 10. „
1425 11. „ ., 656 12. ,.
„ 149
l? med den behandlende Loege som tilkaldt Raadgiver, og 13. „ „ 214 14. ,. ., 336 15. ,.
„ 2828
6 da kan alle Invalider vcere tilfredse.
16. „ „ 4493 17. „ ,.
74 18. ,.
„ 770
Uge den I.November 1926.
19. .. .. 4475 20. „ „ 3625 21. ..
„ 760
A. B. Andresen.
22. ., „ 398 23. ,. „ 4195 24. ,.
„ 2181
25.
,. 786 26. ,. ..^1823 27. „
., 2110
Sonderborg Amtsorganisation.
28. ,. „ 2740 29. .. ., 798 30. „
„ 2278
Paa Adgangskortene blev der bortloddet 3 Gevinster
Sonderborg Amtsorganisations Basar.
som faldt paa folgende Numre:
Basaren fik atter i Aar et godt Forlob.
1. Gevinst 1611 2. Gevinst 2184 3. Gevinst 2307
Lordag den 6. November var alt i Orden. Ualmiu6 delig könne Dekorationer lagde en festlig fornem Ramme
Aabenraa Afdeling
lo om hele Arrangementet med Tombola, Udstilling, den
kloge kones Rum, en Hollandsk Olstue med skonne Damer
i i hollandsk kostume og rodt hyggeligt Lys fra Loftet,
En glcedelig Fremgang
K kage- og Potseboder og Skiveskydningstelt. Og oppe i
>6 den lille Sal fandtes en glimrende arrangeret krigsminde- for vort Foreningsarbejde har de sidste Maaneder bragt
as samling, omfattende Front-, Marine-, Lazaret- og Fangen- i Aabenraa Amt. Forskellige Avisberetninger om AsZs skabsminder, og midt i Salen en nojagtig udfort kopi holdelse af Moder i de storre Landsbyer rundt om i Amtet
so af en Skyttegravsstilling med alle kamp- og Forsvars- vidner om dette. Saaledes er der i de sidste Uger oprettet
m midler. Sandelig, Udvalget havde A5re af sit Arbejde. Afdelinger, og tilsluttet til den ny sammensluttede AmtsTombolaen samlede allerede fuldt Hus, da Sonderborg organisation for Aabenraa Amt, i Feldsted, Ensted, Oster
O Orkesterforening spillede op med en Marsch. Og saa Logum, Bolderslev og maaske endnu i andre Byer. Alle
fremtraadte Borgmester Jacobsen for med et Par Ord, kammeraterne onsker de ny tiltraadte Medlemmer velkommen og til Lykke med Arbejdet, som der ogsaa sendes
os som han udtrykte sig. at aabne Basaren.
Han mindede Forsamlingen om den Spcending og den nye Amtsorganisation en scerlig Hilsen og Tak for
det Tryk. der for en 10 til 12 Aar siden hvilede over de god Agitation.
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„Krigs-Invaliden"
Afdeling kegnces

I

afholder Torsdag den 16. Decbr. Generalforsamling med
Kaffebord og Lottospil som scedvanlig i Osterby kro.
Der begyndes Kl. 6^.
Alle Afdelingens Medlemmer med Hustruer indbydes.

Afdeling Egernsund

afholder Medlemsmode den 10. Dec. iHotel Egernsund kl. 8 Aften. Dagsordenen er:
Optagelse af Medlemmer. Godkendelse af
Regnskabet fra Gaasespil. Juletrce. Forskelligt.
Me Medlemmer bor mode!
Bestyrelsen.
Sommerens sidste Rose.
Skonne Rose, nu du blegner,
ned mod kolde Jord du segner.
Efter Sommersol og Sommervarme
synker du i ZNoderjordens Arme.
Blomstret har
langs mcd Havens
Skon i Morgensol,
Rosenhaven var et

du hele Somren lang,
grusbelagte Gang.
ved Aftentide,
Himmerige.

Efteraarets Dug nu vceder dine Blade,
mens du i Septembersol dig bader;
en flygtig Tid du vil os endnu fryde,
forend til Sommertid Farvel du byder.
Efteraarets kolde triste Aande
vil snart drage over vore Lande;
men naar Vaarsol atter til os smiler,
storme Rose, et Velkommen vi dig atter byde.
Jens Kongsted.

Ared mellem Folkene!
Il de forgangne Uger har manges Tanker voeret
vendt mod den lille, men verdenskendte By i det franske
Svejts, Geneve ved den smilende skonne So af samme
Navn.
Der udformes nu Vcerket fra Locarno til Forhold,
der tillader, at man frimodig og forhaabningsfuld kan skue
fremad i Fremtiden. Folkeforbundet holdt Mode, der
blev betydningsfuldt for Tyskland, som blev optaget i dette
Forbund, og ogsaa for krigsinvaliderne i alle Lande.
Dermed at Tyskland er optaget i Folkenes Forbund,
er Fredsmuligheden i Europa betydelig styrket, trods den
bestaaende Meningsforskel paa mange Omraader. En
Forsoningens- og Forsiaaelsens Aand er dermed kommet
ind i Forhandlingerne mellem de forhenværende fjendtlige
Stater, et Gode. der ikke kan vurderes hojt nok.
I Tilslutning til Folkeforbundsforsamlingen er der
i den svejtsiske By, der synes at voere udset til at voere
Bindeled mellem Folkene i mange Maader og paa mange
Omraader, lige somLandet selv geografisk set er Bindeled
mellem Europas Lande, fra den 30. September til 2.
Oktober afholdt endnu en Konference af international
Art, idet i disse Dage Delegerede as krigsofferorgani
sationer sra noesten alle Europas Lande var kommet
sammen for at forhandle om foelles Interesser.

Vi vil onske, at Viljen til Forstaaelse paa dette
Mode, hvis Dagsorden anfores andetsteds, har sat Spor
og maa virke vidt ud i alle Lande og Nationer.

„Gautag in Eutin".
Fra Hovedbestyrelsen har..krigsinvaliden" faaet tilsendt paa Tryk Protokollen over Forhandlingerne paa
„Gautag in Eutin" den 19. og 20. Juni 1926. Det er
„Gau Schleswig-Holstein," som er tilsluttet „Reichsbund,"
der har afholdt den, og som Goefter deltog fra vor Forening blandt andet Andresen, Tonder, og Lassen. Egernsund.
Af Aabningshojtideligheden skal her ansores Velkomsttalen tit Indledning.
kammerat Born, Nettelnburg, aabnede Forsamlingen
med folgende Velkomstord:
„Efter Bemyndigelse af Bestyrelsen byder jeg kammeraterne velkommen til disse Dages Forhandlinger.
Vi har en Rcekke Opgaver at lose, Opgaver som
hidintil ikke har kunnet tages fat paa. Det har lcenge
voeret Onfket at komme sammen til frugtbringende Droftelse af vore Anliggender. De kender alle den Udvikling,
som den for bestaaende „Gau" har haft, og De kender
ogsaa de Vanskeligheder, som den nu oprettede har hast
at koempe med. Jeg venter, ak vi alle kan faa vore Haab
opfyldt paa denne Forsamling.
Inden vi gaar til Arbejdet, opfylder vi gerne den
Pligt at mindes dem, der blev derude i den store kamp,
og dem, der har arbejdet sammen med os i Foreningen
og nu er dode. Idet vi mindes dem, mindes vi ogsaa
det Lofte, vi gav vore kammerater i Felten, at sorge for
deres Efterladte og voere dem til Raad og Skotte.
Jeg haaber, at kommende Forhandlinger maa vise,
at vi fremdeles vil vcere dette Lofte tro.
(Under de sidste Ord har Forsamlingen rejst sig og
helt dcempet spiller ZNnsikken „Ich hatt einen kameraden").
Desuden har jeg den kcere Pligt at hilse paa en
Roekke Gcester. Det er lykkedes Afdelingen Flensborg at
faa Forbindelse med kammerater, der for var Medlemmer
af „Reichsbund", men som nu ikke mere horer til os paa
Grund af den foretagne Afstemning i Nordslesvig. Det
er kammeraterne Andresen, Tonder, og Lassen, Egern
sund, som vi hermed byder Velkommen og takker dem
for den Interesse, de ved deres komme viser vort Arbejde.
Senere svarede Andresen paa denne hjertelige Hilsen
med en Tak for Velkomsten, idet han udtalte:
Om vi ikke mere i statlig Henseende horer sammen,
er jeg dog stcerkt interesseret i at holde Forbindelsen med
„Reichsbund" vedlige. Der foreligger altid en Rcekke
Sporgsmaal, som bedst kan loses ved Samvirke. Ved
forstaaelsesfuldt Samarbejde vil det opuaas, der er bedst
for os alle. Jeg ousker Forsamlingen et frugtbringende
Forlob.
Derefter optoges Forhandlingerne. Ved Gennemlcesning af protokollen stoder man paa mange interessante Ting og Synspunkter, som virker idegivende i mange
Forhold. Vi skal senere komme noermere ind paa nogle
Enkeltheder.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte tilTrykkeriet

„Krigs-Invaliden" redigeres af Loerer Clausen, Kegnoes; udkommer een Gang maanedlig, og koster 1L> Ore pr. Eksemplar.
for Ikke-Medlemmer 50 Ore. Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.

Annoncer pr 4 Spaltet Petit Linie 2ä Ore for Medlemmer;
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 245.
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Den 1. December 1926

Zorsorgelsen af de Krigsbefladigede
og disses efterladte
i Danmark og i Tyskland

nTn Redegorelse fra Hovedbestyrelsen for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

I „Socialt Tidsskrift", udgivet ved Socialministeriets Endvidere maa der tages mere Hensyn til pengenes
oßoransialtning, er der fremkommen en lomgere af Inva- forskellige kobeevne her og i Tyskland. I de kockske
krone.
»öidencevnets kontorchef Kock affattet Afhandling under Fremstillinger scettes Kobekraften til Mark
liTitlen „Forsørgelsen af de krigsbeskadigede i Danmark IVirkeligheden kan man i Tyskland for en Mark gennemgg i Tyskland." En Del af denne officiose Fremstillings snitlig kobe mindst 10"/<» mere. og naar man kun tager
de ubetingede Livsfornodenheder alene, bliver procent
inlndhold er af Socialministeren brugt i Folketinget.
Ministeren vilde derved formentlig, idet han stolede tallet 15—18. For at kunne sammenligne kobeevnen,
>v aa Rigtigheden af kontorchefens Angivelser, fastslaa, at skal der fremfores nogle Tal, som er meddelt af en i
?z>en danske Forsorgetse af krigsinvalider og Faldnes Ef- Neumünster boende Invalid. Denne betaler for en mindre
7Xrladte er fuldtud paa Hojde med. ja endda videregaaende Fire-Voerelses Lejlighed 34,20 Mark om Maaneden,i Skatter
f sine Welser, end den skal vcere i Henhold til Freds- hele Aaret rundt ca. 16 Mark til kirken og nogle andre
viraktaten og den supplerende dansk-lyske Overenskomst af Smaaafgifter til kommunen. Saaledes kan der i Neu.0 0. April 1922. Disse Oplysninger er, dels gennem Re- Münster kobes: 1 pund Oksesteg for 1,10 Mk., Svinesteg for
nerater af det noevnte Rigsdagsmode, dels ved at de er 1,20 Mark. Margarine for 58—100 pfg. pundet, gule
Msendt Dagblade, Enkeltpersoner osv. i Scertryk. spredt Abrter for 22—28 pfg. pundet. Sukker for 32 pfg. pundet.
wwer hele Landet. Der kan ikke vcere Tvivl om, at Af- Hvedemel for 19 pfg. pundet, et fire punds Rugbrod
lv»andlingen er egnet til at give et fuldstomdig ukorrekt for 42 pfg., et stort Franskbrod for 50 pfg., 4—5 RundliGillede af Forholdene faavel for den 1. April d. A. som stykker for 10 pfg., et par gode Herrestovler for 12,50—
«Wer denne Tid. indtil nu.
16,50 Mark (fra ca. 7 Mark.) Damesko for 10.50—13.50
De af kontorchefen anforte Tabeller og andre i Af- Mark, Herrebektoedning til omtrent samme Tal-priser som
wjandlingen ncevnte faktiske Angivelser af Lovbestemmelser hos os i kroner, Damebeklædning til priser, der ligger
? r saavel m. H. t. den danske Lov Nr. 100 af 29. Marts 24 en Del under de danske (nordslesvigske) Tal. priser, der
nwrn den lyske Forsorgelseslovkompleks reven ud af deres i Tyskland ligger langt under de danske, er kulpriserne
vöammenhomg. Men ikke alene af den Grund giver de og priser paa Frembringelser fra Industri og Haandvcerk:
jt falskt Billede. De er ogsaa anvendt paa en Maade, Mobler, Husiudretnings- og Brugsgenstande, Jernvarer.
ncom i forskellige Tilfcelde stiller de faktiske Forhold paa Glas, porcellcen, Alluminium, Troevarer osv.
oyovedet. De danske Rentesatser f. Eks. er noevnt i deres
Men ganske bortset fra, at den ren talmcrssige For
!Imlde Omfang fra Tiden for Pristallets Nedgang; af de sorgelse i Danmark i det sidste Aar ikke har vceret den
lsyyske Rentesatser er kun Grundbeløbene, disse endda kun tyske 2—Z Gange (som Kock skriver) overlegen, bestaar
Is elvis rigtige, noevnt. IVirkeligheden kommer der til disse der i Tyskland Love og Forordninger, der aldeles ikke
-Mrundbelob forskellige Tilloeg, som i de fleste Tilfoelde er bleven omtalt af kontorchefen, hvad der efter deres
zöldgor omkring 100 «/g. men for mange fvcerbeskadigede store Betydning skulde synes uomgængeligt nodvendigt.
z^entemodtagere naar op til 300 o/o. Saa er der endda Der har man Love om Beskceftigelse af Invalider, Lov73,er bortset fra de andre Ydelser, der tilkommer de tyske bestemmelser, hvorefter Invalider og Efterladte kan kroeve
mlnvalider efter de kyske pligt- Forforgelses-Love:
paa Statens Bekostning at uddannes til et passende Erkrav paa Ansoettelse i offentlig eller privat Tjeneste, hverv. Der er den Bestemmelse, at Svcerbeskadigede kan
gratis Rejse i scerlige kupeer, Uddannelse til en egnet krceve en Stilling i Statstjeneste eller i Stedet derfor UdlzBeskceftigelse, Tilskud til deres Borns Uddannelse og m. m. betaling af en kontant Sum, uden at Renten berores deraf.
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Der er Bestemmelser, hvorefter Enker og Born kan kroeve
Melser, som man her i Landet efter den nugreldeude
Lovs Paragraffer overhovedet ikke kan toenke sig. Der
bestaar en Pligt-Forsorgetsestov i Tyskland, som i Praksis
virker saadan, at endda de mindste huller i den egentlige
Forsorgetseslov (Reichsversorgungsgeseh), der dog er meget
vidtrækkende, udforlig og tilfredsstillende, kan dcekkes.
Denne Forsorgelse er ikke noget lignende som Hjcelpekasse eller Fattigforforgelfe; tværtimod: i Tyskland har
man en Lovparagraf og dertil mange principielle Udta
lelser af Rigsdagen og de lovgivende Kommissioner om,
at ingen krigsinvalid eller Faldnes Efterladte nogen
sinde maa vcere nodt til ät komme i Forbindelse med
Fattigforsorgelsen. Hele Pligt-Forforgetfen (Pflichtfürsorge) virker, saagodt som „mekanisk", uden Andragender
o. l Lokale Forsorgelseskontorer gor hele det store Arbejde og staar til krigsofrenes Tjeneste med Hjcelp og
Oplysning i Sygdomstilfælde, ved mere eller mindre pludselig indtræffende okonomifke Krifetilstande, ved Fagnddannelse af Invalider, Enker og Forceldrelofe, og i andre
forekommende Sporgsmaal. Lceger og „Berater" rejfer
omkring og undersoger Invaliderne paa Stedet. Mod
enhver Afgsrelse kan der ad slere Veje foretages en
Efterprooelse, og Statens kontorer hjcelper endda med
at indlede og fremme Sagerne.
Alt dette, som i den kockske Afhandling kun strejfes
med enkelte Ord, lost antydes eller overhovedet ikke ncevnes,
er af allerstorste Betydning. Det er vel mere vcrrd at
have en fast Stilling, at vide sig og Familien ved Erhverv sikret for hele Livet, end at faa et Par kroner
Renter mere, hvilket sidste der efter de nye tyske Bestemmetser (fra for 1. April) forresten heller ikke er Tilfoeldet
mere. Det er til stor Beroligelse at vide, at der staar
mange Veje aaben til at opnaa de Erstatninger, der er
tilstaaet Invaliderne og de Efterladte. Det er velgorende
at moerke, hvorledes Staten og dens Embedsmand gor
sig Umage for at faa faa meget som muligt udrettet til
Fordel for Invaliderne, uden at komme udenfor Rammerne
as de Bestemmelser, efter hvilke disse Fordele kan opnaas.
Og alt dette under Zdelse af Renter, som med deres forskellige Tillceg altid er holdt saadanne, at de er tilstrcekkelige til Livets Ophold. Forresten er det allerede nu —
og var ogsaa i Tiden fra for 1. April saadan i Tyskland,
at f. Eks. en Enke med mange Born eller en blind eller
fuldstændig arbejdsudygtig Invalid faar flere Mark Rente,
end de her vilde faa i kroner.
De vage Antydninger, der i kontorchefens Afhandling
bliver gjort m. H. t. ulle disse meget vigtige Ting, er af en
saadan Art. at disse Welser
opfattes som noget
ganske ubetydeligt, hvor de dog i Virkeligheden baade for
Staten og den Forforgetsesberettigede har en Betydning,
der gaar langt ud over den egentlige „Versorgnngsaesetz" Virkning. Endvidere maa der henvises til de store
Fordele ved den Prcecision og Retssikkerhed, som der
er givet ved at de tyske Love og Forordninger adminisireres ved noje fastlagde Udsorelsesbestemmelser, principielle Asgorelser o. s. v., som i kontorchefens Afhandling heller ikke er taget i Betragtning.
ved en virkelig objektiv Bedommelse af de danske og
tyske Lovbestemmelser, og endnu mere af de derved opnaaede Virkninger, kommer man til et helt andet Resultat end det, kontorchef Kock kommer til. I det folgende gives der en kort, men objektiv og klar Sammenstilling af Bestemmelserne og deres Praktisering i Sonderjylland hvs. Tyskland. Selvfolgelig er det ikke paa en

faa indskrænket Plads muligt nogensinde indgaaende at
klarloegge de tyske Bestemmelser, der fylder flere Tusinde
Sider i Rigets og de forskellige Landes Lovsamlinger.
Endnu mindre kan det vcere muligt at give et virkelig
anskueligt Billede af, hvorledes disse Bestemmelser fores
ud i Praksis og hvorledes de virker. Det sidste er det.
det kommer an paa. Derfor vil der i Fremstillingen
blive taget scerligt Hensyn til om den ene eller anden
Bestemmelse har mere eller mindre praktisk Betydning
for den enkelte Invalid, for Staten og for Samfundet,
som den Kreds, der bcerer hele dette Forsorgelsesvcesen,
og af den Grund paa den anden Side ogsaa kan stille det
Krav, at krigsofret efter bedste Evne skal voere samfundsnyttigt.
* 5 *
I den kockske Afhandling (Soc. Tidsskrift, Side 361)
siges der;
„Som Folge heraf vil netop Tabellerne over de Forsorgelsesbelob, der paa nnvoerende Tidspunkt ydes indenfor de forskellige Forsorgelseskategorier, give et ret klart
Billede af Omfanget af de rent okonomifke Goder, som
de to Landes militcere Forsorgelseslove byder deres
Krigsbeskadigede og efterladte efter i krigen faldne."
DenneScetningbeviferalleredehele Artiklens Tendens.
Ved at ncevne ud af deres Sammenhceng revne
(oveniksbet urigtige) Tal at hidfore den Opfattelse,
at Renteforsorgelsen og dermed hele Forsggelsen efter
den danske Lov Nr. 100 as 29. Marts 1924 er bedre
end den, der ydes efter „Reichversorgungsgeseh", som
ogsaa er ncevnt i Afhandlingen.
Nogle Linier lomgere nede i Afhandlingen skriver
Kontorchefen:
„Det skal straks hertil bemoerkes, at der i „Reichsversorguugsgeseh" med tilhorende scerlige Bestemmelser i
Lighed med de fleste vigtigere tyske Love tages Stilling
til faa godt som alle Sporgsmaal, endog de mest enkle,
der kan antages at komme i Betragtning ved Adminiftrationen af det militcere Forforgelsesvoesen i Tyskland,
hvorimod den danske Lov med tilhorende Instruks er mere
kortfattet og indeholdende foerre Bestemmelser, af hvilken
Grund Afgorelferne vedrorende Sporgsmaal af mindre
voefentlig Betydning maa trceffes af selve det Adminisiationsapparat, som skal fore Loven ud i Livet.
Hertil er dog at bemcerke, at Afgorelferne i forste
Instans i Tyskland troeffes ene og alene af Lederen af et
Forsorgelseskontor (Versorgnngsamt), hvorimod Afgorelferne i Henhold til den danske Lov kun kan troefses ved
Stemmeflerhed indenfor den kommission, hvem Lovens
Administration er overdraget (Invalidenoevnet)"
Men at Afgorelfen ligger i en Mands, Lederen af
Forforgelfeskontorets Haand, kan ikke have forringende
Betydning for Invaliderne, da der, som lige anfort, i
„de tyske Love tages Stilling til saa godt som alle
Sporgsmaal, endog de mest enkle", som kontorchefen
jo skriver.
Tvcertimod vil Loven ved sine helt i det enkelte gas
ende Udsorelsesbestemmelser virke saadan. at Afgorelfen
maa falde sammen med Invalidens Opfattelse, saafremt
Lcegernes Bedommelse og alle andre Oplysninger er fuldstoendige og rigtige.
I Indledningen til Afsnittet „Renteydelsen indenfor
de forskellige Kategorier", skriver Kontorchefen, at de Regler,
efter hvilke Erhvervsindskroenkningenfastscettes, er forskellige
efter de to Landes Love, og at den tyske Lov endda er
bleven skcerpet.
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Saa anfores der en tabellarrisk Sammenligning.
lz()enne er misvisende. De ncevnte Satser efter Loven
?Nr. 100 af 1924 passer, de tyske rent talmcesfigt set
7cor storste Delen ogsaa. Men: Efter den tyske Lovs BeMemmelser fastscettes Rentesatserne ikke alene efter disse
zHeskadigelsesprocenter (de afskaffede „Knochentaxen").
Zmen ogsaa under Hensyntagen til Forringelsen af skoivwmiske kaar og Muligheder for Invaliderne og efterömdte. Det hedder i den tyske Forsorgelseslov af 12.Maj 1920
'TTekst af 31.Juli 1925; den sidste redaktionelle Abndring
fif Loven er foretaget 8. Juli 1926. men skal her ikke
)Dcegges til Grunde, da kontorchefens Afhandling er baseret
>O»aa Tilstande fra for 1. April 1926):
..Erhvervsmuligheden anses saavidt formindsket, som
izien Beskadigede ifolge Beskadigelsen ikke mere eller kun
siander Anvendelse af usædvanlig Energi er i Stand til at
oZkaffe sig Erhverv ved et Arbejde, som under Hensyntagen
Ml hans Levefod, kundskaber og Dygtighed billigvis kan
lzoentes af ham.
Fortjenestemnlighederne danner ikke nogen Alaalestok."
Endvidere hedder det i V. G. § 26:
For Tilmaaling af Renten er bestemmende:
1 1. Erhversmulighedens Formindskelse,
5 2. Profession,
5 3. Familiens Storrelse,
^ 4. Egnens Prisforhold (Wohnsitz).
Det er noget helt andet end en Fastsættelse af Renten
jsfter den ..Knochentaxe", der danner den ene Halvdel af
i?«en Kockske Sammenligning. Saa kommer de store TaIzseller, der skal bevise, at Renterne efter vor Lov er „geniznemsnitlig 2—3 Gange saa store som de. der udbetales
aira tysk Side," som Kock skriver i „SocialtTidsskrift" Side 378
iznederste Afsnit. Behandlingen af dette Talmateriale og
z»e dertil horende Oplysninger er sket paa en Alaade,
lzoer stiller hele Forholdene paa Hovedet. De Renter, der
^udbetales ester Lov Ar. 100 af 1924, er ncevnt i deres
Ill'ulde Hojde fra Tiden for kroneftigningens Virkninger.
iMlle Tillceg (som endda en Del af de fonderjydske Invaci/Iider ikke faar) er regnet med. Paa den anden Side. ved
z(de tyske Renter, er kun Grundbelobene taget i Betragtliming. Der er nok ncevnt, at der lcegges nogle Tillceg og
lUZrocenter til disse Grundbelob. Alen der er givet Udzzseende af. som om disse Tillceg, der i mange, de fleste
jZTilfcelde er betydeligt storre end selve Grnndbelobet.
ocoar betydningslose.
At det er saaledes, at Tabel,sierne samt de dertil horende Tillcegstakster (som for^resten er tydeligt opfort i de amtlige tyske Tabeller,
jsXfter hvilke der skal vcere arbejdet) er anvendt paa
nXn Alaade, der ncesten udelukker at komme til det
lsrette Resultat, bevises derved, at hverken Socialministeren.
)Wagbladene. der har skrevet om Sammenligningen, eller
limndre med den tyske Ordning ikke kendte har set, at de
amcevnte tyske Grundbelob ikke er de egentlige Rentesatser
En 100 "/o erhvervsudygtig krigsinvalid faar f. Eks.
Mge syd for den nye Grcenfe, naar han har kone og to
)Worn og ikke havde nogen Profession, der havde krcevet
Dscerlig Uddannelse eller scerlige kundskaber, mdl. 216.40 Alk.
wsom scetter sig sammen af Grnndbelobet Udgiligningslilloeg, 10"/,) Tillceg for konen, to
,Wange 20"/<i Bornetilloeg. Plejetillceg, StedNtillceg og Dyrtidstillæg; men dertil kommer.
lvfordi man siger: for 144.50 Alk. kan en saao>5>an Familie daarlig leve, en Tilsætningsizrente af
71,90 Alk.
iTTil Udbetaling kommer saaledes maanedlig 216,40 Alk.

3

Det drejer sig i dette Tilfcelde om et Eksempel ud af
Virkeligheden, hvor Alanden tjener noget med kurvefletning og Troefkcering. (En Blind f. Eks. vil foruden
det ncevnte Belob paa 216,40 Alk. faa et endnu storre
Plejetillceg og desuden 13 Alk. maanedlig til Forerhuudens
Underhold. Det samme goelder for en meget sengeliggende
og hjcelpelos Invalid.)
En 70 "/o erhvervsudygtig shv. Direktor af et Tegl
værk. som bor lige ved Groenfen og som har kone og
5 Born, faar i Rente:
Grundbelobet ^ Udligningstilg. Familietilg. 112,25 Alk.
Denne Aland, der ved Halvdagsskrivearbejde
for kommunen tjener 125 Alk. maanedlig,
faar desuden en Tilscetningsrente paa . . 40,30 Alk.
Dertil kommer et Dyrtidstillæg paa. . . ^ 29.— Alk.
ialt altsaa maanedlig 181,55 Alk.
i Rente, og har dertil sin Arbejdsfortjeneste. Desuden
faar han scerlig Rente for en Son, som er 20 Aar gl.
og uddannes til Skibsmaskinmester.
I Flensborg f. Eks. faar en 50 ^ erhvervsudygtig
Invalid, der har vcerel Murerarbejdsmand og nu Handler med Aviser, og som har kone og 7 Born. under
Hensyntagen til at han ved Handelen tjener ca. 140Alk.
om Akaaneden, alt ialt
109,20 Alk.
i Rente. Han skal nu til at loere Skrivemaskinemekaniker og vil i Lceretiden faa et scerligt
Tilskud paa ca. 70 Alk. om Alaaneden, som
maa gives efter Loven.
En Enke af en Tandlage lige syd for
Gromsen, som har 4 Born, faar i Grundbelob 55,— Alk.
for Bornene
91,80 „
Tilscetningsrente for sig selv
25,— „
Tilscetningsrente for Bornene
32,— „
ialt maanedlig 203,80 Alk,
Enken af en Arbejder med 7 Born, der
tjener noget ved Vask, faar i Grundbelob . 35,— Alk.
For Bornene
122,80 „
Tilscetningsrente for sig selv
65,25 ..
Tilscetningsrente for Bornene
^ 35^— „
ialt maanedlig 258,05 Alk.
Et Forceldrepar, som havde 2 Sonner,
der faldt i Verdenskrigen, og hvoraf den ene
var Alodellor og den anden Skibsdreng, faar
i maanedlig Grundbelob 0. s. v
53.35 Alk.
Tilscetningsrente
^ 39,70
ialt maanedlig 83,05 Alk.
En Aloder af en Åland, der faldt i Verdenskrigen og af Profession var Tomrer, faar
i Grundbelob
24,40 Alk.
Tillceg
12,40 ,.
Dertil af pligtforsorgelsen
^ 28,10 „
ialt maanedlig 64,90 Alk.
El forceldrelosl Barn i en lille By i
Sydslesvig faar maanedlig
30,80 Alk.
i Tillcegsrente
^ 14,80 ..
Ved Siden af disse
^ krigsofreforsorgelsen
tilstaas der Forceldrene af de Faldne Melser af den al
mindelige „Social- und Kleinrentnerfürsorge".
Melser

Af disse Renter har kontorchefen i sine Tabeller vel
nok opfort Grundbelobene, men kun disse, og ikke medindbefattet det variable Tillceg, han (Socialt Tidsskrift
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Side 368, under Tabellerne) angiver at have medregnet.
Ved Sammenligning og Undersøgelse af de i Afhandlingen
ncevnte Satser ved og sammen med Folk, der uomtvistelig
er i Stand til at foretage en saadan Efterprovelse, er
denne urigtige Anvendelse af Tallene for en hel Rcekke
af Tabellernes Data bevist og kan yderligere konstateres
for alle Tabellernes tyske Tal. Derved har kortorchefen
fremstillet de tyske Grnndbelob lavere, end de var indtil 1. April d. A.
Angivelserne angaaende plejetiltaget er talmcessig set
rigtige. Men Plejetillceget anvendes dog efter Grund
sætninger, der med Hensyn til Tillcegets Welse stiller andre,
mindre skarpe Fordringer angaaende Invalidens Helbredelse, end det er givet Udseende af i Afhandlingen.
At der (som af kontorchefen anfort i „Socialt Tids
skrift" Side 368 forneden og 369 foroven) skal vcere
„stor Trang" tilstede for at opnaa Tilscetningsrente
(Zusahrente) passer ikke. Der haves nojagtige Tabeller,
efter hvilke Tilscetningsrenten beregnes, og der behoves
ikke noget Bevis for Trang, som i den af kontorchefen
brugte Forbindelse maa anses ensbetydende med skonomisk Ttod. Der staar i den tyske Lov, at Tilstelningsrenten gives i Tilscelde af „Bedürfnis", ikke „Bedürftigkeit". At oversatte „Bedürfnis", som dog hedder saa
meget som „at Rentenyderen kan bruge det „behover" med
Trang („Bedürftigkeit," Nodstilsland, der krcever Hjcelp)
viser igen, at Afhandlingen ikke er objektiv.
Indtil 31. 3. 1926 var (iflg. R. V. Bl. 25 Side 53.
7lr. 114—VI. Nr. 4021—25) folgende Indkomstgrcenser
bestemmende for Tildelingen af Tilscetningsrenten: For
en i Sydslesvig boende Invalid med indtil 60 v/o Rente
og uden Born: 68,— til 102,00 Mk., med et Barn 74,—
til 111,-ZNk., med 2 Born 81,— til 122—Mk., med
3 Born 88,— til 132 — ZNk., med 4 Born 95,— til 143 ZNk.
og saa videre. Naar Manden havde krav paa en hojere
„Ausgleichszulage", vilde disse Satser vcere bleven forhojede. — Disse Indkomstsatser er de skatteptigtige Satser,
men da det i Tyskland ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst foretages store Aradrag fra den egentlige Indtcegt, maa man alt efter Bornenes Antal mindst
multiplicere de anforte Tal med 2 for at naa til den Indkomst, Invaliden kan have uden at miste Tilscetningsrenten.
I Praksis bliver denne nemlig udbetalt til storste Delen
af alle Svcerbeskadigede. Modtagere af Foroeldrerente
faar altid den fulde Tilscetningsrente. Invalider, Enker
og Forceldrelose derimod kan, naar der er naaet en bestemt Indkomskgrcense, faa Tilscetningsrenten sat ned med
Halvdelen. I scerlige Tilfcelde kan endog Invalider med
mindre Beskadigelser samt andre Forsorgelsesberettigede
ogsaa faa Tilscetningsrente efter scerlige Bestemmelser „im
Wege des Härteausgleichs". Dette er Bestemmelser, der
i Praksis har meget at betyde og i mange Tilfcelde anvendes, hvor Forholdene krcever dette.
I „Socialt Tidsskrift", Side 369, siges der ved Omtalen af Udligningstillceget, at dette kun udbetales, naar
vedkommende Invalider for Indkaldelsen kil krigstjeneste
har udovet et Erhverv, som krcevede scerlige kundskaber
og Fcerdigheder, uden ak give ncermere Forklaring. Dette
er misvisende, naar man sammenligner med de paagceldende Udforelsesbesiemmelser. I de for den 1. April d. A.
gceldende Lovbestemmelser (R.V. G. § 28 og Forordningen
af 1. 9. 1920) kan man konstantere, at kun en ringe Del ikke
saglcerte udelukkes. Men denne „Haardhed", om man vilde
kalde den saaledes, udlignes ved „Härteausgleich" og andre
Bestemmelser. Fakta er, at kun et ganske ubetydeligt

Procenttal af alle under vedkommende Lovbestemmelse
horende kyske Invalider og Efterladte ikke faar Udligningstillceget. Der er endda et temmelig stort Procenttal, som
faar det forhojede Udligningstillcrg, der er paa 70o/o af
Grundbelobene.
Den i „Socialt Tidsskrift" Side 370 foroven staaende
Sammenligning, om hvilken kontorchefen Side 369 skriver:
„For at gore en Sammenligning mellem de danske
og tyske Forsorgelsesbelob saa anskueligt som muligt, folger
her (overst nceste Side) en tabellarisk Sammenligning af
de Belob, der indtil 1. April d. A. udbetaltes til danske
gifte krigsinvalider og til tyske gifte krigsinvalider med
3 Born, der modtager et mellemstort Stedtillceg (einfache
Ausgleichszulage), altfaa med andre Ord, de Gennemfnitsbelob, der indenfor de forskellige Invaliditetsgrader
udbetaltes til tyske krigsinvalider"
— er ikke alene i allerhojeste Grad urigtig,
men ogsaa egnet til at give et fuldstændig misvisende
Billede af faktiske Forhold. Efter kontorchefens Tabel
faar en dansk 40 v/y Invalid 91,—kr., en tilsvarende tysk
23,72 Mk. Selv i Tiden fra for 1. April har en saadan
Invalid aldrig kun faaet 23,72 Mk. Det allermindste, en
saadan Invalid overhovedet kunde faa til ncevnte Tid,
ligegyldigt om han endda var Mangemillioncer og ovenikobet boede i Tysklands allerbilligste Egn (Ortsklasse D.
som forresten i Praksis kun anvendes i enkelte Provin
sers Landdistrikter), vilde mindst vcere 26,20 Mk. Dette
Belob er taget efter autoriserede Tabeller, som er i vor
Besiddelse. Det maa derfor forbavse, at Kontorchefen kan
komme til saadanne Tal, der ikke er i Overensstemmelse
med de tyske Tabeller. De skulde da vel ikke vcere scerlig
beregnet? — kontorchefen medregner ikke nogen af de
omtalte Tillceg, ikke en Gang de af ham selv ncevnte 18"/o,
der i Tiden sra for 1. April lagdes til enhver tysk Rente.
I Afsnittet lige under Tabellen siges der:
„Naar Affindelsessummen, der beregnes efter en be
stemt Skala, er kommen til Udbetaling, bortfalder vedkommende Invalids og hans efterladtes Krav paa fremtidig Forforgelse, dog med den Undtagelse, at han stadig
har krav paa Forsyning med Proteser, Bandager o. l.
Hjcelpemidler"., og der sortscettes: „De tyske Bestemmel
ser vedrorende kapitalisering er sorsaavidt forskellige fra
de danske, som kun ^ af Renten kan kapitaliseres, men
til Gengceld tages der ikke Hensyn til Invaliditetens
Omfang".
En ikke med de forskellige Lovbestemmelser fortrolig
Lceser kan altfor let komme til den Opfattelse, som om
Invaliden ved Asfindelsen i begge Lande mister kravet
paa fremtidig Forsorgelse. Dette er dog kun Tilsceldet i
Danmark. I Tyskland er Forholdet saaledes, som det
kan lceses i R. V. G.:
Efter Udbetalingen af Affindelsessummen bestaar der
kun krav paa Forforgelse efter Forskrifterne af denne Lov.
Og det betyder: Tlaar Rentelidelsen bliver vcerre og
saa skcrrk, at der indtrceder en Invaliditetsgrad, der ligger
hojere end den. hvorester Asfindelsen er beregnet, faar
Invaliden Rente igen.
4-i-

Sygehjcelpen.
Allerede i de indledende Afsnit om Sygehjcelpen („Socialt Tidsskrift" Side 370—71) er der urigtige Fremstillinger. De tyske Invalider faar i ethvert Tilfcelde deres
almindelige Sygehjcelp gennem Sygekasserne, ganske bort
set fra, om de er Medlemmer eller ikke. Den Paastand,
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ko at de tyske Invalider selv maa yde et Tilskud til Betail lingen as Medicin m. m., gcelder for nogle Sygekasser,
»s som har indfort at lade Medlemmerne betale 10^/oaf
l!Medicinen osv. Men disse 10 "/o blev i Tiden for 1. April
.6 d. A. af Forsorgelsesstederne refunderet krigsinvaliderne
>v og de Efterladte, naar de forelagde Regningen, hvilket
o af praktiske Grunde sjceldent skete, da det ncesten aldrig
l6 drejede sig om mere end nogle Penninger, ganske bortset
if fra, at et saadant Tilskud af 10<>/<> kun krcevedes af nogle
L Sygekasser. Nu har Riget overtaget Betalingen af de
'1 10 "/o.
Ganske falsk og vildledende er folgende Betragtninger:
„Endvidere er den Sygehjcelp, der ydes Krigsinvail liderne i Danmark for saa vidt mere omfattende end den,
6 der ydes i Tyskland, som forstncevnte Invalider har krav
»q paa Sygehjcelp for den militcere Invaliditet, uanset om
D Erhvervsindskrcenkningen er af et saa ringe Omfang, at
>6 den ikke berettiger til Invaliderente, d. v. s., er under 10"/o,
^ hvorimod de krigsinvalider i Tyskland, hvis Erhvervs?i indskrænkning ikke berettiger til Rente, d. v. s. ligger under
5 30 "/o, kun har krav paa Sygehjcelp, naar der ved Sygehjcelpen kan forebygges en Forvcerrelse af den anerkendte
2 Lidelse.
Da det efter de tyske Bestemmelser er en Betingelse
)f for Melse af Sygehjcelp, at der ved Sygebehandlingen
o opnaas en Bedring af Invaliditeten eller at der fore6 bygges en Forvcerrelse af samme, kan Hospitalsbehandling
v af uhelbredelige Invalider, der troenger til varig Pleje.
Zi ikke bevilges i Henhold til ncevnte Bestemmelser.
Saadanne Invalider nyder efter de danske Bestemn melser gratis Hospitalsbehandling for Livstid, idet de
>6 danske Bestemmelser ikke krcever ovenncevnte Betingelser
for Melse af Sygehjcelp opfyldt."
Det hedder i de tyske Grundbestemmelser (R. V. Ges.
O §§ 4 og 8):

Erstatningsstykker for Legemsdele, ortopcediske og
0 andre Hjcelpemidler leveres af Riget.
Badekurer gives af Riget.
Sygebehandlingen fortscettes saalcenge, som derved
>Z kan ventes opnaaet en Bedring af Sundhedstilstanden
Iz eller en Forogelse af Erhvervsevnen, eller naar scerlige
^ Helbredelsesmetoder er krcevettilat forebygge Forvcerrelser
z eller til „Behebung körperlicher Beschwerden".

Vi har konstanteret. at enhver forsorgelsesberettiget
1 i Tyskland i Praksis faar den Sygehjcelp, han eller
H hun behover eller krcever. Desuden ydes der efter de
ij tyske Bestemmelser (ganske bortset fra, om det drejer sig
o om Sygekassemedlemmer eller ikke) tilstrcekkelige Sygepenge,
zj som har forskellig Navn, mest dog falder ind under „krankengeld" og „Hausgeld".
Disse Dagpenge betales som en Erstatning for tabt
K Arbejdsfortjeneste uden Hensyn til, om der nu virkelig
lA er opstaaet Tab eller ikke. Hvad der gcelder for Ino valider, gcelder ogsaa for Efterladte. Riget og Lan.6 dene har egne Sygehuse. Kuranstalter i Ind- og Udland,
^ Helsehjemme i mange Badesteder til Invaliderne og de
S Efterladte. Bliver en Invalid syg. gaar han kun til
L Sygekassen, som er forpligtet til at udlevere kautions.6 bevis, gceldende til hvilken som helst Lcege (ogsaa Specio alisier), mod Forevisning af en Legitimation, enhver Forgs sorgelsesberettiget har i Hcrnde. Der bliver i udstrakt
O Omfang gjort Brug af moderne Helbredelsesmetoder:
2 Lysbehandling, Massage, Sygegymnastik. Bade, Sana-
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toriekurer o. lgn. Scerlige Lceger bliver af Forforgelsesinftitutionerne regelmæssigt og desuden i paakrcevede
Tilfcelde sendt omkring og afholder Konsultationer for at
give Raad og Vejledning. De Forsorgelsesberettigede,
der moder til disse konsultationer og andre Undersogelser
eller Sygdomsbehandlinger, faar alle deres Udlceg erstattet
og desuden Dagpenge, som er beregnet saadan. at de
virkelig danner en Godtgorelse af den tabte Fortjeneste
eller den spildte Tid. Mod Afgorelserne angaaende Sygebehandlingen kan der indlcegges Protest og krceves Efterprovelse ved dertil bestemte hojere Instanser. Endeligt
skal endnu engang bemcerkes, at Sygehjcelpen ogsaa til
kommer Enker og Born. Den tyske Sygehjcelp er af en
ganske anden karakter end den efter Loven Rr. 100 af
29. Marts 1924. og Fremstillingerne af kontorchefen
er kun delvis rigtige. Det samme gcelder om det. kontorchefen siger om Invalidernes Forsyning med Proteser,
Bandager, orlopcedisk Fodtoj osv. Det passer ikke. hvad
der siges om Protesesko, at der i Tyskland kun leveres
saadanne 1 Gang. at der ved Reparation af ortopcedifke
Skovler forsi skal fores Bevis for Slid ved Rentelidelsens
Virkning. Det er heller ikke rigtigt, hvad der siges om at
de ovrige Regler med Hensyn til Levering af Proteser,
Bandager og andre Hjcelpemidler er ensartede. De tyske
Hdelser er, hvad der er umuligt at ncegte, i Teori og
Praksis langt storre end de, der tilkommer Invaliderne
efter Lov Nr. 100. Hvad i Tyskland ikke er ordnet ved
den grundlceggende Forsorgelseslov (Versorgungsgesetz),
anordnes i en af de mange andre Lov- og Forordningsbestemmelser. I hvert Fald kan det i Tyskland ikke ske,
at man ncegter en Invalid Behandling ved Speciallcege,
at man i det hele taget gor Ligebehandlingen afhcengig
af Opfyldelsen af alle mulige krav, og at denne forst
tilstaas, efter at Invaliden har mattet nedkcempe en Del
mere eller mindre berettigede Indvendinger fra Ncevnets
Side.
-I45
Forsorgelsen af Efterladte.
Ogsaa paa dette Omraade er Fremstillingerne i Kontorchefens Afhandling („Socialt Tidsskrift" Side 372—375)
urigtige. Angaaende Forsorgelsesbelobene er allerede
paavist, at de i Tyskland langtfra er saa daartige, som
kontorchefens Tabeller og Anmcerkninger giver det
Ildseende af. Efter de tyske Bestemmelser kan der, hvad
der i mange Tilfcelde gores, betales Rente til Forceldrelose indtil det 21. Aar, naar disses Uddannelse ikke er
endt forinden. Hvad der bliver sagt om en Enkes „Erhvervsudygtighed," der efter Kocks Fremstilling skal vcere
Forudscetning for hojere Rente, er kun til en ringe Del
rigtig. Det passer ikke, „at den faktiske Erhvervsindskrcenkning
kun behover at udgore 66^/3 "/o, saaledes, at Enken efter
Bestemmelserne i den danske Invalidelov af 6. Maj 1921
vilde have haft krav paa Eivilinvaliderente."
Naar Enken ikke kan tjene en Trediedel af det, en
rask og arbejdsvant kvinde i vedkommende Egn ellers
kan tjene, faar hun Tillcegene. Naar en Enke har skole
pligtige Born at sorge for, anses ncevnte Betingelse f. Eks.
som opfyldt. Det passer heller ikke. at hun kun faar Tillcegsrente, naar der „er stor Trang tilstede." Alle disse Tillceg udbetales efter bestemte Regler, der almindeligvis
ikke har noget med „Trang", i de allerkrasfefte Tilfcelde
endda kun meget lidt med dette Begreb at gore. Saa
kan de tyske Enker faa Tilskud til deres Borns Skole- og
Erhvervsuddannelse, til Bornenes Ferieophold osv. De
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kan paa Statens Bekostning lcere en Profession, hvad byder paa en Rcekke okonomiske Goder, som i det store
der i forholdsvis vidtstrakt Omfang er bleven gjort Brug og hele vel ncermest ligestiller de forsorgelsesberettigede
af. De kan faa deres Rente helt eller delvis kapitali i begge Lande."
seret (som k. ogsaa ncevner), for at grundloegge Erhverv,
Ikke en eneste af alle de andre Urigtigheder i
bygge Hus eller lignende. Det er falsk, naar k. skriver, hele Afhandlingen er af en saadan misvisende og
at Affindelsesbelobene til Enkerne i Tyskland „langtfra tendentiss karakter end- denne. Det skal her endnu
naar op til det Belob, der udbetales til danske Kriger- en Gang fastslaas, at Krigsinvaliderne og de Efterladte
enker, fordi, som ovenfor ncevnt, den lobende Forsorgelse 1 Nordslesvig hidindtil med ganske faa,' betydningslose
er betydelig mindre."
Undtagelser aldrig har klaget med H. t. Rentesatserne.
„Witwenhülfe", noget, vi her i Landet ikke kender, Men da kontorchefens hele Afhandling ikke er meget
ser efter kontorchefens Fremstilling ud til at vcere Fat- mere end en Sammenligning af Rentesatserne, og komtighjcelp. Dette er ikke rigtigt. Den ydes i Henhold til mer til det Resultat, at de Bestemmelser, der „har faktisk
lovlige Regler i alle Tilfcelde, hvor Enken eller de For- okonomisk Betydning" og at det. der „ved foranstaaende
celdrelose (Waisenbeihilfe) ikke eller kun utilstrækkeligt har Sammenligning mellen Forsorgelsen af de militoere InMidler til en Livsforelse, der svarer til den, de vilde valider og deres efterladte i Danmark og Tyskland er
kunde have hast, saafremt Forsorgeren var bleven i Live. mest iojnefaldende. er Forskellen paa ForsergelsesbelobeMen udover dette tilkommer der Enkerne og de For- nes Storrelse i begge Lande indenfor de forskellige kateceldrelose i Henhold til „Pflichtfürsorge" og alle dertil gorier. Den Omstændighed, at de Forsorgetsesbelob. der
horende Grundsætninger og Udligninger en stor Del udbetales efter de danske Bestemmelser, gennemsnitlig er
ydelser, af hvilke nogle allerede er omtalt, og som strcekker 2 til 3 Gange faa store som de der udbetales fra tysk
sig lige fra Levering af Brcendsel til Beskaffelse af Penge Side. giver uvilkaarlig Anledning til at sporge, hordan
til Grundlæggelse af selvstændig Virksomhed.
det har vceret muligt, at de danske Forsorgetsesbelob er
Hvad der angaar Forceldre af Faldne, er de danske bleven saa hoje", er man nodt til at vise Forskellen paa
Bestemmelser meget mere sncevre og smaalige end de deOmraader, der virkelig har „faktisk okonomisk Betydning."
tyske. Saavel Forældre som Bedsteforældre af Faldne
Vi har hidtil, indtil for et Aar siden, her i Landet
kan efter tysk Lov faa Rente, der bliver tilstaaet, naar haft Rentesatser, der var bedre end de tyske. Det er der
visse Betingelser er opfyldt. Det hedder, at Renten skal ingen, der har ncegtet. Men vi har ikke haft alle saaydes, naar de forsorgelsesberettigede delvis er blevet danne Bestemmelser, som de tyske Love. Forordninger osv.
underholdt af den Faldne, naar de har en Indkomst, som indeholder, og som er af overordentlig stor faktisk okoer mindre end det Belob, en 100 "/<> Invalid paa samme nomisk Betydning.
Sted vilde faa i Rente. I Praksis er det saadan, at
kontorchefen omtaler jo selv de tyske Indankningsden allerstorste Del af alle Faldnes Forceldre faar denne instanser, men ogsaa paa en Maade, der giver et falsk
Rente. Har de desuden andre Renter eller Hdelser at kroeve Indtryk. I Tyskland kan der ikke alene selve Forsorgelaf Staten eller kommuner, bliver disse Renter ikke eller sesmyndighedernes Afgorelser indankes til Distriktets
kun til en ringe Del berort af Renteydelsen efter „Reichs- „Versorgungsgericht" eller «Reichsversorgungsgericht",
versorgnngsgeseh" samt tilhorende Bestemmelser. Men men ogsaa alle andre, administrative Afgorelser kan
i Tyskland anser man alligevel Ordningen af Forceldre- indankes ad forskellige Veje.
forsorgelfen for ikke tilstrækkeligt og arbejder paa en OmSagerne ved de egentlige Domstole i Forsorgelsesordning og Forbedring af denne. Trods dette gilder sager (Versorgungsgerichte) indledes, behandles og afalligevel ogsaa for Forceldre af Faldne, at de aldrig gores efter ganske noje fastlagde Regler paa en ganske
(naar de ikke selv bevislig er Skyld deri) maa blive nodt enkelt Maade. Ved „Fürsorgestelle" (som der findes i
til at komme under Fattigforsorgelsen. Trods de Mangler, alle storre Byer og kredscentraler, og som desuden af
den tyske Forceldresorsorgelse efter tysk Opfattelse har, holder Konsultationer i Smaakobstceder og Landsbyer)
er det dog temmelig dristigt, at komme til en Slutning faar den klagende alle Oplysninger og Vejledninger han
som kontorchefen i „Socialt Tidsskrift", Side 377—78. onsker, desuden faar han
stillet en Sagkyndig til
Hvad der mangler i „Reichsversorgungsgesetz" Bestem- Raadighed, der kan fore hans Sag ved den vedkommende
stemmelser angaaende Forsorgelsen af Faldnes Forceldre, Instans. Den klagende har i visse Tilfcelde at udrede
udlignes ved „Fürsorge" saadan. at Forceldrene ikke nogle Retsgebyrer, som varierer mellen 0,50 til 5,00 Mk.
kommer i „Trang".
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I de fleste Tilfcelde bcerer dog Staten eller Forsorgelsesstederne disse Omkostninger. Den klagende kan selv fsre
Saa gaar kontorchefen over til nogle almindelige sin Sag for Retten, naar han onsker det, og kan altid
Bemcerkninger, som dog paa Grund af, at de gor Sam- saa alle Sagernes Akter at fe. Endda den mindske Afmenligningen urigtig ved i store Trcek at komme til nogle gorelse maa vcere udforlig og almenforstaaetig begrundet.
ganske forkerte Folgeslutuiuger og Resultater, fortjener Begrundelser, der fylder flere Sider af Meddelelsen, er
en scerlig indgaaende Omtale. IForbindelse dermed skal absolut ingen Sjceldenhed. IRetten har Invaliderne og
der samtidig belyses, hvor de storste Mangler af Ord- de Efterladte desuden Reprcesentanter.
ningen efter Lov Nr. 100 af 29. 3. 24, og paa den anden
Efter en kort Omtale af de tyske ForsorgelsesretSide de storste Fordele af den kyske Ordning ligger.
Instanser skriver kontorchefen:
kontorchefen siger, ak han kun har sremhcevet de
„Dette Forhold turde dog ingenlunde vcere ensbevigtigste Bestemmelser, der har „faktisk okonomisk Betyd lydende med, at de i 1. Instans trufne kendelser i storre
ning sor Krigsinvaliderne og disses efterladte; med Hen Udstrækning omsiodes til Fordel for Anfogerne i Tyskland
syn tit de ovrige danske og tilsvarende tyske Bestemmelser end dette er Tilfcelde her i Landet.
af mindre vcefenttig Betydning kommer man ved en obI administrativ Henseende er der den Forskel, at de
jektiv Vurdering af disse til det Resultat, at begge Lan- fleste Anliggender i Tyskland administreres af Forsorgeldes Lovbestemmelser og scerlig Forordninger hver for sig seskontorerne (Versorgungsämter), men at Afgorelser ved^
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^rorende Sporgsmaal af storre Betydning er forbeholdt
de Forsorgelseskontorerne overordnede „Hauptversorgungsiö ämter", der saa igen er underlagt Rigsarbejdsministeriet.
ist hvorimod hele Administrationen af Forsorgetsen her i
2. Landet er underlagt Invatidencevnet, som sorterer direkte
lu under Socialministeriet."
Lige saa overflodig, som dens Indhold selvfolgelig,
IA er den forste af disse to Scetnwger. Det er vel givet,
loat ikke alle Sager kan udfalde til den Klagendes Fordel.
Men mere end egnet til at give et falskt Indtryk,
iser Afsnittet om Administrationen. Det er en stor For
ædet, at den tyske Admistration af Lovene er fordelt som
>n ncevnt. Og det er Lov 7lr. 100 af 26. 3. 24 svageste
S Side, at Administrationen foregaar, som den gor.
il Vi har til Loven en Instruks, der kunde betyde noget,
?? men ikke gor det, i hvert Fald ikke tilstrækkeligt, fordi
Administrationen ikke kan eller vil arbejde derefter. Hvad
Nytte har Invaliderne og de Efterladte f. (5. af Inftruksens Bestemmelser §§ 1 og 2, hvor der tales om at
„Ticevnet og dets Medhjcelp af yderste Evne" skal sorge
zs for, at de Forsorgelsesberettigede hurtigst muligt kommer
lt til deres Ret. At det ikke er saadan, men at der fra
Ticevnets Side beredes Besværligheder paa Besvcerligheder, kan bevises i mange Tilfcelde. Bed en saadan
^ holdning af den Loven praktiserende Instans skades ikke
o alene den Forsorgelsesberettigede, men ogsaa Samfundet
wog Staten. I Tyskland foregaar Administrationen efter
en hel Rcekke Udforelsesbestemmetser. Grundscetninger osv.
(5 Der beftaar en scertg Forordning angaaende Administrait tionens Gong. Overholdes denne ikke, kan Invaliden
indgive klage til den ncesthojere Instans, f. E. naar en
lL Afgorclse eller Meddelelse ikke er indgaaende eller klart
»6 begrundet, eller en Sag ikke er ordnet i den fastsatte Tid.
Forsorgelseskontorerne har, som ncevnt, Filialer og Op/I lysnmgsbureaner i ethvert Distrikt (storre Byer, Amter).
L Invalidens Akter opbevares, saafremt de ikke just bruges
o andre Steder, hos disse kontorer. Lederen af et faadant
A Kontor og „Sachberateren" kan altsaa ligesaavel som den
^ Forsorgelsesberettigede se efter i Akterne, naar der er
n noget at oplyse eller at konstatere. De Folk, der sidder
Ds som Leder eller ..Sachberater" paa disse Kontorer, er
>o omhyggeligt udvalgte og ofte endda fcerlig skolet til
>6 deres Gerning. Atle Sager skal, hedder det i Bestemm melserne, saavidt muligt behandles individuelt. Da Ramm merne ligger fast, kan en saadan Bestemmelse om indilv viduel Behandling kun virke tit den Forsorgelsesbereltige>6 des Fordel. — Der er ikke noget „embedsmcessigt" eller
„kontormcessigt" ved disse Forhandlinger mellen den Forzs sorgclsesberettigede og Forsorgelsesinstitutionens Embedsm mand. Tvcertimod!
Disse kontorledere og ..Sachberatere" optrceder i
m mange Tilfcelde som de Forsorgelsesberettigedes Sagforer
ly ved Forsorgetsesretterne, de affatter Andragender og
10 andre Skrivelser for dem. De har Penge til Raadighed,
so af hvilken de kan foreftrcekke Invaliden, naar han ikke
har tilslrcekkelig Midler til at fore et eller andet igennem,
zj sbm kan bringe ham Fordel. Disse Embedsmcend be>7 regner Dagpenge osv. ved Invalidens Rejser, Hospitalsophold o. l. De gor Invaliden opmcerksom paa nyere,
m mere tilsvarende Proteser. De hjælper Invaliden ved at
os faa passende Beskceftigeise. For de sorceldrelose er de
11 Vcerge og „Fader". De bliver i deres Arbejde underils stottet af scerligt beskikkede Lceger og „Pfleger", som rejser
io omkring for at bistaa de Forforgelsesberettigede paa
»n mange forskellige Maader.
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Vi har jo Invalidekonsulenterne. Men et praktisk
Arbejde er ikke saa let muligt for dem, da de hverken
har Bemyndigelse eller Midler til at hjcelpe. hvor det
er paakrcevet eller til Fordel. Begge Parter vilde ved
en anden Ordning, der ikke engang behover at vcere
saa vidtrækkende som den tyske, kunde have store Fordele.
Derved, at den grundliggende Lovs og mange andre
Bestemmelser efter de tyske Love griber supplerende ind
i hinanden, er den tyske Ordning allerede af meget storre
faktisk okonomisk Betydning end den, vi har. Men i
Tyskland har man i „Reichsversorgungsgesetz" Bestemmelser, og desuden scerlige Love, der har en saadan vidt
spændende okonomisk (og dermed samsuudsmcessig) Be
tydning, at det ikke er let at skildre dem og deres Virkning paa en saa beskrcenket Plads, som her staar til
Raadighed. Grnndtrcekkene er det alligevel muligt at
skitsere:
Det hedder bl. a. i „Reichsversorgungsgesetz":
§ 2. Til Anerkendelse af en Sundhedsforstyrretse som
Folge af en Tjenestebeskadigelse er Sandsynligheden af
kausal (Aarsags) Sammenhang tilstrækkeligt.
§ 4. Sygehjcelp som Dagpenge og „Hausgeld" kan
ogsaa ydes for Anerkendelsen af Rentekravet.
§ 7. Legemserstatningsdele, ortopædiske og andre
Hjcelpemidler skal leveres i fornsdent Antal. De skal
vcere den Beskadigedes personlige og erhvervsmæssige
Behov tilpasset. (Smt. Lov 7lr. 100). I den til H 7
givne Forordning af 3. Juli 1922 R. G. Bl. 574 hedder
det, at Invaliden kan faa en Sum til Raadighed til
Bestridelse af mindre Reparationer. Det bliver der
gjort megen Brug af, baade til Fordel for Staten som
for Invaliden.
§ 8. Stridigheder angaaende Sygehjcelp afaores ved
et fcerlig „Spruchverfahren".
§ 11. Invaliden maa vcere indforftaaet med Hofpitalsbehandlig.
§ 13. Under Sygehus- eller Hospitalsbehandlingen
lober Renlen videre, og der ydes scerlige Tillceg eller
Undersioltelfer.
§ 21. Den Beskadigede har krav paa Faguddan
nelse til Genvindelse eller Forhojelse af Erhvervsmu
ligheden, saafremt der ved Beskadigelsen er sket Afbrydelfe i Udovetsen af hans Profession eller han vcefentlig
er tilbagesat i Fortscettetsen af en begyndt Faguddannelfe.
(En Regeringserklcering siger, at denne Faguddannelse
under ingen Omstændigheder maa vcere noget halvt,
men skal gennemsores grundigt.) Uddannetsesretten gcetder ogsaa for Efterladte (se § 22).
Paragrafferne 21 til 23 indeholder Grundlaget til
hele den store ..Pflichtfürsorge", som (efter § 23) ogsaa
omfatter Sygehjcelpen for Efterladte. Denne bliver i
de fleste tyske Stater praktiseret ved at Forsorgelsesinstitutionerne forsikrer de Efterladte i en Sygekasse.
§ 31. Blinde faar forhojet Plejetitlceg (720 til 864
Mark aarlig). en Forerhnnd og et tilstrækkeligt Belob til
dennes Underhold. Plejelillcegels Tildelingsbestemmelserne er meget vidtgaaende for Blinde og Hjcelpelofe.
8 32. Ikkeforforgelfesberettigede tidligere Soldater,
der har lidt mindre Skade under krigstjenesten, kan der
tilslaas „Übergangsgeld", indtil de har fundet en ny.
egnet Beskcestigelse. Ubergangsgeld maa dog ikke vcere
storre end to Tredjedele af en 100 "/o Rente og ikke udbetales udover et Tidsrum af tre Aar. I Stedet for
denne Welse kan der gives Sygehjcelp (Heilbehandlung),
..Hausgeld" og Uuderstottelse.
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§ 33. Svcerbefkadigede (50 ^ og mere) har, naar
de ellers er egnet til faadau Tjeneste, krav paa en
„Beamtenschein", der giver Ret til en Stilling i Statseller kommunetjeneste, naar de i deres gamle Fag
ikke er konkurrencedygtige. Her skal samtidig bemær
kes, at der som Supplement til § 33 haves en scerlig Lov, hvorefter det er praktisk muligt at skaffe noesten
alle Svcerbefkadigede tonnende Erhverv. De fleste har
fundet fast Ansættelse paa offentlige kontorer, ved offentlige Institutioner, men der er ogsaa mange kommen ind
i scerligt egnede Stillinger i private Virksomheder. En
Lovparagraf forbyder, at disse Svcerbeskadigedes og
andre Invaliders Rente lages i Betragtning ved Aastscettelse af Arbejdsfortjenesten, idet Invaliderne der paa
Grund af deres Rente muligt bydes ringere Lon.
I Provinsen Schlesmig-Holsiein var der den 1. Okt.
d. A. ialt 7 324 svcerbeskadigede Forsorgelsesberettigede,
hvilke med Undtagelse af 391 havde fast, könnende
Erhverv, for skorste Delen opnaaet ved de under § 33
og §§ 21 til 23 fallende Bestemmelser. — I Hamborg
var der den 15. November d. A. alt i alt rundt 10 000
Svcerbeskadigede, af hvilke nceppe 500 endnu var uden
fast Stilling. I August var s. E. 92 underbragt, i Sep
tember 90 og i Oktober 112, til Trods for den forholds
vis daarlige Situation paa Arbejdsmarkedet.
§ 62 siger, at 10 "/o af Forsorgelsesbelobene forelobig bortfalder, faalcenge Rentemodtageren har en skattepligtig (!) maanedlig Indkomst af 320 Mark eller der
over. For hver 50 Mark mere bortfalder 10 "/o af Ren
ten (En gift Mand med 2 Born kan faaledes tjene ca.
450 Mark om Maaneden, uden at Renten bliver afkortet af den Grund). § 67 bestemmer, at Forforgelfesberettigede ved Ophold i Udlandet ikke alene faar deres
Rente, men ogsaa har krav paa social Forsorg. Scerlige Belob er reserveret til dette Formaal.
Der haves „Leitsähe für die Verforgungsheilbehandlung", i hvilke det i Nr. 1 b hedder: En Beskadiget
har krav paa Behandling, naar kravet angaaende Tje
nestebeskadigelse er anerkendt, men Beskadigelsen ikke er
saa stor, at den giver Ret til Rente. — I dette Tilfoelde
ydes Sygehjcelp dog kun. naar derved en Forvcerrelse
af Sundhedsforstyrrelsen sandsynligvis kan nndgaas. —
Efter hvad vi har saaet oplyst fra forskellige kompetente
Steder, tilstaas saadan Behandling i Praksis enhver Tjenestebeskadiget, naar en Lcege anbefaler Behandlingen.
Endvidere hedder det i Leitsah Nr. 8: Alle interesserede Tjenestesteder har at virke for, at den Beskadi

gede faar Behandlingen ad den kortest mulige Vej.
Det betyder: naar en Lcege sender en Invalid til en
Specialist, til Lysbehandling, forskriver Bade o. l., behoves der ikke forst at indhente Tilladelse osv. fra Forforgelfesmyndighederne. Eller et andet Eksempel: En
Invalid, der er paa Rejse. kan. naar han skal bruge en
Haandkobsmedicin eller noget andet, han ikke forer med
sig, uden videre hente kautionsbevis fra Sygekassen i
den By. han lige befinder sig i.
Pligt-Forsorgen (Pflichtfürsorge) er nojagtig reguleret efter R. V. G. §§ 21 til 23. Forordningen angaaende
Pligt-Forsorg af 13. Februar 1924, Rigsgruudscetningerne angaaende Forudscetniug for, Art og Maal af
Forsorgs-Zdelse af 20. December 1924, samt alle dertil
horende Udsorelsesbestemmelser. I § 1 af Grundfcetningerne hedder det f. E.: Skematisk Forsorg staar i
Modstrid med Grundsætningerne. Maalet for Forsorgen
maa vcere, at gore den overflodig. I § 6 siges der:
Under Livsfornodenhederne sorstaas ikke alene det til
Livsforelsen nodvendige, men desuden ogsaa det. der
krceves til Genvindelsen af Sundheden og Erhvervsdygtigheden. Efter de Erfaringer, der er gjort, fcerlig ved den
sociale krigsbeskadigedeforsorg. er den mest voerdige og
endelig ogsaa mest sparsommelige Hjoelp den, som gor
den Scerbeskadiges Krcester nyttebringende for Erhvervs
livet.
Og alt dette er ikke noget, der kan sammenlignes med
Hjcelpekasseydelser eller lignende Understottelsesbegreb.
Zdelserne er noget, enhverForsorgelsesberettiget kan kroeve,
naar Forholdene retfcerdiggor kravet.
hele denne store Forsorgelse bliver i sidste Instans
administreret af en foerlig, stor Rigsdagskommisfion og
Arbejdsministeriet. Ved Siden af denne Kommission virker
et Rigsdagsndvalg, i hvilket halvdelen af Medlemmerne
er Repræsentanter for Invaliderne og de Efterladte. Hvert
Land. hver provins, hver storre By og kreds har sit
eget Udvalg, der er sammensat paa lignende Maade.
Dette er nogle af de tyske Bestemmelser, som vi ikke
har noget tilsvarende til, men som dog har Betydning
af en Rcekkevide, der gaar langt ud over det, kontorchefen kalder „faktisk okonomisk Betydning".
Kontorchefen maa, efter den Stilling, han beklceder,
kende det tyske Krigsofre-Forforgelfesvcesen, idetmindste i
store Troek. Alene af den Grund maatte en objektiv
Sammenligning vcere falden anderledes ud.

Trykt i A, C. Eggert s Bogtrykkeri, Sonderborg.
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Ind under Jul i Sknmringstiden
oÄa stcerkest Minderne fra Fordumstiden
»Sukker frem i Sindet, og Hjertet drager
Milbage til svundne Barndomsdage.

Da Tankerne drage paa gyldne Vinger;
zcde Bud til Hjemmet paa Landet bringer,
?Wud til Hjemmet, hvor ind under Jul
fZTiden der var faa frydefuld.

I Morketiden, naar Arneilden
' i Stuen lyste, og stor og liden
!olod Dagens Moje og Sorger fare
gcag alle kun var en lyttende Skare.

Naar Sneen barsk slog mod Stuens Vindue,
zcder var saa rart da i Stuen inde;
omaar Juleeventyr Mor hun fortalte.
ocda Barnesjoelen paa Julen kaldte.

Saa mangen en Jul blev senere trist
! i Skyttegraven, og Fjendens List
nknapt undte os Ro til en Tanke at sende
Ml alle de kcere, som vented derhjemme.

Og dog, i en rolig og stille Stund,
omaar Ojet sig havde lukket til Blvnd,
»Sa kunde i Dromme vi hjemme vcere,
lizn Hjemmets Aand da ved Lejet svoeved.

Det er ind under Jul; vel er Tiderne trange.
iWid, at vi Julestemning maa fange;
unu det atter er om ved Julekvceld,
jjgid skoune Minder maa komme i Vceld.
Jens Kongsted.

Nylaarshilsen.

Ved Indgangen til det nye Aar onsker vi alle vore
NMedlemmer et godt Nytaar. Det svundne Aar har ikke
itmindsi for Invaliderne vcrret et vanskeligt Aar. Arbejdssvosheden har hoerget Landet, og sunde og raske Folk har

Z. Aargang

haft Vanskeligheder nok med at opnaa og fastholde Ar
bejde. For Invalider har dette voeret ncesten udelukket.
Dertil kommer den store okonomiske krise med krav om
Nedskæring. Aldrig har et Sammenhold vcrret mere nodvendig end i disse Tider.
Vi har haft en god Fremgang. Flere nye Foreninger
er startede. Men endnu staar en Del Invalider og efterladte udenfor vore Roekker. — Sorg for. at alle bliver
Medlem. — I Lobet af Vinteren vil Loven muligvis
paany komme kil Behandling, og kun en enig og stcerk
Organisation kan opnaa noget positivt.
Redaktionen onsker alle Lceserne et godt Nytaar.
Foreningerne et godt Arbejdsaar og vor hele Organisa
tion Fremgang over hele Linien.

Foreningsmcerket.
Hovedbestyrelsen har antaget 3 Forslag til et Foreningsmcerke. og den endelige Asgorelse trceffes ved nceste
Fællesmode.
I Henhold til den udskrevne offentlige konkureuce
har Hovedbestyrelsen uddelt 3 Prcemier:
1. Pr. krigsinvalid Holgren. Haderslev. 2. pr. Enke
Schultz. Haderslev. 3. Pr. krigsinvalid Thomsen. Graasten.
For de indsendte Tilbud og Udkast udtales herved
vor bedste Tak. Det store Flertal har benyttet Forglemmigejen som Motiv.
Hovedbestyrelsen.

Lokalafdeling Haderslev.
Afdelingen afholdt Tirsdag Aften den 7. December
Generalforsamling i H. Mortensens Goestgivergaard.
Ca. 80 krigsinvalider og efterladte havde givet
Mode. Formanden, Invalidekonsulent Petersen, bod velkommen, idet han takkede for den gode Tilslutning. Han
meddelte, at der fra Fornojelsesudvalget sorelaa Forslag
om at lade Juletræsfesten for Bornene bortfalde, og i
Stedet afholde en selskabelig Aften for Medlemmerne med
Dillettant, fcelles kaffebord og Bal, hvortil hver Deltager
skulde betale en krone. Et eventuelt Overskud ved en
saadan Festlighed skulde tilfalde arbejdslose indenfor Foreningen. Forslaget fandt imidlertid ingen Tilslutning,
og det vedtoges at afholde Juletræsfesten som i tidligere
Aaringer med Juletroe om Eftermiddagen for Born, og
Bal med kaffebord om Aftenen for Medlemmerne. Ved
skriftlig Afstemning vedtoges det, at afholde Festligheden
i Borgerforeningens Lokale den 30. December. Festens
Arrangement overlodes til Fornojelsesudvalget.
Formanden indledede herefter en Diskussion om en
Afhandling om Forforgelse af de krigsbefkadigede og

„Krigs-Invaliden"
disses efterladte i Danmark og Tyskland, der af kontor- nedloegges kranse paa de 3 andre Mindesmærker for de
chef Kock, Invalidenoevnet, var offentliggjort i „Socialt i Verdenskrigen Faldne, vedtoges ensstemmigt.
Tidsskrift", og som var benyttet under Finanslovdebatten
Slutteligt meddelte Formanden, at der ved sidste
i Folketinget. Han henviste til Scer-Tilloeget i ..krigs Fcellesmode var taget Beslutning om Anskaffelse as en
invaliden" pr. 1. December, som var affattet af For- Forenings-Naal. Der var i denne Anledning af Hovedeningens Hovedbestyrelse, og motiverede derved, at den bestyrelsen i „Krigs-Invaliden" udskrevet en Konkurrence
Kockske Afhandling var fuldstcendig misvisende og ukorrekt. for Udkast til en saadan Aaal, og der var ialt indgaaet
Der udspandt sig over denne Afhandling en livlig Dis
17 Udkast, hvoraf Hovedbestyrelsen ved sit sidste Mode
kussion. hvorunder der rettedes svcere Angreb paa Hr. havde proemieret 3 med hhv. 25,— 15,— og 10,— kr.
Kock, der som Statens Embedsmand burde vide, hvad
Referat over Forhandlingerne paa den
der kunde tillades at bringe i Offentligheden. Samtidigt
ankedes der over, at et af Invalidenoevnets Medlemmer anden internationale konference as krigsofre.
(Afholdt den 30. Sdptember til 2. Oktober 19Z6 i Geneve.)
var hjemmehorende ncesten i Skagen. Der burde her indkroede en sonderjydsk Loege, og dette scerligt under Hensyn
Til konferencen var kun indbudt Organisationer, der
til Sparebestræbelserne. Efter en lcengere Debat fremkom havde sluttet sig til det ved forrige Aars konference op
der fra Forsamlingen folgende Forslag, som skal tilstilles stillede ideelle Program. Og konferencen fattede dette
noeste Fcellesmode til Vedtagelse:
Aar en Beslutning, som sikkert vil afgive et Grundlag for
1) Afdeling Haderslev stiller det bestemte krav, at de internationale Sammenslutninger af krigsofre for alle
der fra Fællesmodet stilles Anmodning til Ministeriet om Tider. Og dermed er jo allerede skort vundet.
at kontorchef Kock, Invalidenoevnet, hurtigst muligt for
Til proesidenter valgtes Chatenett, Frankrig og
flyttes fra sin Stilling i Roevnet, og at hans plads er- Roßmann. Tyskland.
stattes med en krigsinvalid.
Ialt deltog der 24 Organisationer fra 11 Stater i
2) Afdeling Haderslev stiller det Forslag, at Fcelles- Forhandlingerne, og disses Delegerede reprcesenterede3 Mil.
modet anmoder Ministeriet om, at Invalidenoevnets Medlem krigsofre, eller ca. ^ af alle organiserede krigsofre.
Amtmand vr. karberg, Ringkobing, bliver afloft af en
Tyskland var repræsenteret ved 3. Frankrig ved 7.
i de sonderjydske Landsdele boende Person, helst af en Osterrig ved 2. Bulgarien ved 1. Finland ved 1. Italien
sonderjydsk Lcege af Hensyn til Sparebestræbelserne.
ved 1, Polen ved 1, Danzig ved 1, Rumcenien ved 2
Forslagene tiltraadtes enstemmigt.
Jungoslavien ved 1, og Tschechoslovaki ved 3 Organisationer.
Der udtaltes en Tak til Foreningens Hovedbestyrelse
Efter Beretning over sidste konferences Beslutninger
for det store Arbejde denne havde udfort for at imodegaa blev forskellige kommissioner nedsat kil Behandling af
den kockske forvranskede Fremstilling af krigsofferforsor- Fredssporgsmaalet.
Affattelse af en Forretningsorden og Statut.
gelsen her og i Tyskland.
Forsorgelsesanliggender og derunder et scerligt Ud
Mortensen indledede en Diskussion om det af Regeringen i Folketinget forelagte Lovforslag om Henlceggelse valg for Blindeforsorg.
De nedsatte Udvalgs Arbejde tilendebragtes i Lobet
af Invalideraadet under Arbejderforsikringsraadets sonden
jydske Afdeling, idet han pegede paa de store Ulemper af 2 Dage. og den 2. Oktober optoges Plenarforsamlingen
dette vilde medfore, for at krigsofrene der kunde komme hvor de enkelte Betcenkninger forelagdes til Droftelse og
til deres Ret. Vor Repräsentation i Arbejderforsikrings- Vedtagelse.
Som § 1 i Statnterne vedtoges:
raadet vilde blive lig Nul. Forsamlingen gav HovedDen internationale Arbejdssammenstutning af Orgabestyrelsen sin Tilslutning til, hvad der derfra var gjort
for at forhindre den foreslaaede Omomdring af denne nifationer af krigsbeskadigede m. m. har med Bevarelse
af den partipolitiske Neutralitet folgende Maal:
Appelinstans.
a) Opnaaelse og Styrkelse af regelmoessigt SamarDer sortes en lomgere Debat om at Pressen i Albejde mellen krigsofferorganisationer i alle Lande.
mindelighed ikke tog sig tilstrækkeligt as krigsofrenes Sag,
d) Forsoegtelse af de materielle og aandelige Interidet Forsamlingen var af den Opfattelse, at Foreningens
esser vedrorende krigsofres Forhold.
Bestræbelser ikke var af selskabelig karakter, men at disse
c) kraftigt Medarbejde ved Bevarelsen af Verdensvar af okonomisk Betydning for krigsofrene. Redaktor
freden.
Smanholm lovede paa sit Blads Vegne at stotte krigsOptagelse i denne Arbejdssammenstutning kan enhver
ofrenes Interesser, og henviste til, at Foreningens Gensvar paa den kockske Afhandling netop i disse Dage ord Organisation af krigsofre opnaa, naar den bekender sig
til dette i § 1 udtrykte Program.
ret var gengivet i Socialdemokraten.
De Blinde fik tilstaaet et staaende Udvalg, som til Be
Paa Grund af kassererens Fravoerelse fremlagde
Mortensen det af Revisorerne anerkendte Regnskab fra styrelsen sender en Repræsentant.
Den af Udvalget for Forsorgelsesanliggender udar
Sommerstcevnet den 1. August, der udviste et Netto-Overskud
paa 340,76 kr., som var overfort til Foreningens Hoved- bejdede Betcenkning blev ligeledes enstemmigt antaget.
Dens enkelte Punkter taler for sig selv.
kasse. Regnskabet godkendtes enstemmigt.
konferencen udtaler at en tilstrækkelig Forsorgelse
Der ankedes over, at der afholdtes for faa Medlemsmoder, og der henstilledes til Bestyrelsen, at holde sig af krigsofrene er en Nodvendighed til Virkeliggorelse af
Foreningens Love efterrettelig i faa Henseende. Der den sociale Fred. og at Forsorgelsen i de enkelte Lande
vedtoges at afholde Medlemsmoderne skiftevis hos de er at bringe i Overensstemmelse med folgende GrundMedlemmer, der havde passende Lokale hertil. Noeste sletninger:
Den en Helinvalid tilkendt Rente maa voere saa stor
Mode afholdes hos kammerat Cohrt, „Folkets Hus".
Et Forslag om at der ved den forestaaende Afsloring at han er i Stand til at erncere sig og sin Familie paa
af Mindesmcerket for de i Verdenskrigen faldne Haders- ordentlig Maade. Denne Grundrente maa hurtigst tillev Borgere nedlcegges en krans, samtidigt med at der passes de forandrede Leveomkostninger.

„k r i gs-I n v a li d e n"

En Invalid med nedsat Erhvervsevne skal nyde en
2. Selvhjoelp og statlige Foranstaltninger til Forsora
55 Rente, der staar i samme Forhold til den fulde Grund- for krigsofrene.
z? rente. Ved Fastsættelse af Invaliditetsgraden skal der
3. Opnaaelfe af gensidig Forsorg i Sygehjcelp og
ojtages Hensyn til den tidligere end ellers indtræffende Forsyning med Protheser fra Staternes Side.
Til det sidst anforte besluttede konferencen at arbejde
IL Alderdom; medforer Lidelsen fuld Erhvervsumulighed, er
for og indvirke paa de forskellige Myndigheder i alle
Invaliden at betragte som Helinvalid.
Den Invalid, der for en Tid lang bliver arbejds- Lande, at udenlandske krigsbeskadigede kunde modtage sri
wudygtig, skal have en Tidsreute, der foetter ham i Stand Sygehjoelp af enhver Art mod Godtgorelse fra Stamlandet,
at krigsbeskadigte i Udlandet maatte faa udbetalt Rente
ltttil at give sin Familie et ordentligt Livsophold.
De efterladte bor have en Rente, der staar i For- i samme Hojde som hjemme mod Godtgorelse fra Hjem
)Hhotd til Grundrenten for en Helinvalid og i en saadan landet, og at ingen krigsbeskadiget eller efterladt maatte
gaa Glip af Rente paa Grund af manglende Indfodsret
HHojde, at de holdes fuldt skadeslose.
Renten skal voere Erstatning for en lidt Skade og eller Statsforhold. Fodselslandet maatte i alle Tilsoelde
Mkke voere afhoengig af nogen Bestemmelse om Trang.
trcede til med Hdelsen af Renten. Noeste Aar vil disse
De bevilligede Renter maa vcere fri for enhver Skat Forhold blive noermere belyst.
zoog bor troekkes fra den skattepligtige Indtoegt.
kort inden Forsamlingen sluttede, mindedes de forVed Behandlingen af Resolutionen for Fredsarbejdet samlede de i Verdenskrigen Faldne ved et stille Minut.
so afgav franske og tyske Delegerede programatiske Erklæringer
Af de Beslutninger og Overvejelser, der blev kon
?s fra deres Organisationer; heraf fremgik, at der indenfor ferencens Resultat, aufores endnu folgende:
disse var uskromtet Villie til Medarbejde i Fredssagen,
Angaaende krigsinvaliders Beskoeftigelfe udtalte For
zo og disse Vidnesbyrd bidrog meget til, ak mange Mis- samlingen sin Forundring over, at endnu kun saa faa
os forftaaelser blev hcevet. Da efter Vedtagelsen af denne havde sundet Beskoeftigelfe i offentlige Pladser. De maatte
55Refulutiou tyske og franske Delegerede rakke hinanden voere Statens Pligt som Indehaver af den offentlige Myn
H Hoeuderne, udbrod Forsamlingen i stormende Jubel. Netop dighed og overste Arbejdsgiver at gaa foran med et godt
as saadauue Tildragelser gor det ouskeligt, at de internationale Eksempel. Det maatte ordnes ved Lov, at Invalider,
k konferencer i Fremtiden afholdes i Lande, hvor der bor forudsat, at de havde de nodvendige legemlige og tekniske
Kkrigsbeskadigede og saadannes efterladte.
Kvalifikationer, skulde foretroekkes ved Besoettelse af offeutFredsresolntionen er folgende:
lige Embeder. Noget lignende skulde ogsaa gcelde for
De Delegerede af krigsofferorganisationer i alle Lande efterladte.
betoner, at de legemlige og sjcelelige Lidelser, som Millioner
Med Hensyn til krigsofrenes Stilling i forskellige
svaf krigsbeskadigte og efterladte lider under og boerer Lande, der fremhoeves Osterig, Tfchechoslovakiet, Bulgarien
>qpaa, og i hvis Navn de taler, gor det dem til Pligt at og Danzig, hvor Forsorgelsen er meget middelmaadig
w virke med til Bevarelse af Freden mellem Folkene.
ordnet, henstiller konferencen til de forskellige Landes
Derfor gloeder de sig over Locarno-Traktatens Ikraft- Myndigheder og Folkeforbundet, at virke hen til, ak de
troeden og Tysklands Optagelse i Folkeforbundet og haaber, mange Grene af Forsorgelsen, baade Rentehojde, Injo at dette Forbund snart maa omfatte alle Folkeslag og skancevej, Laan og Hjoelp, bliver ordnet saaledes, at krigs55Nationer og ak Voldgiftsretten og den gensidige Sikring ofrene kan opnaa nogenlunde ordentlige Levevilkaar.
mmaa vcere de Midler til at fjerne Modsætningsforhold
m mellem Nationerne.
Forsamlingen udtalte sin Glcede over den Beslutning
M snarest at afholde en almindelig Afruftningskonference og
tis sit Haab, at Afrustningstanken mere maa vokse og Folkeas forbundets Magtmidler stadig maa blive styrket.
I Henhold til de bestaaende Bestrcebelser for interDenhilserIndkaldelsentilen Verdensokonomikonference national Forstaaelse og Samarbejde mellem alle Landes
tv og tror paa Nytten af alle Foranstaltninger til ak mod- Krigsofferorganisationer besluttedes folgende:
io virke Stridigheder af handelspolitisk Art, der tit har vceret
IBetragtning af, at de internationale Forhandlinger
iL Aarsag til krigeriske Forviklinger.
bliver proeget af en ny Aand, hvorpaa LocarnoforhandDe Delegerede er bestemt paa at modvirke enhver lingerne er et tydeligt Bevis, anmoder kongressen den
jL Art af chauvinistiske og ophidsende Demonstrationer og „internationale" Sammenslutning af krigsofre („forhenv.
w onsker en gensidig Forligelse og Agtelse, forsi og fremmest interallierede Sammenslutning") uopholdelig at indkalde de
m indpodet i Ungdommen.
Organisationer i de sorhenvoerende fjendtlige Lande, som
Forsamlingen beslutter hvert Aar paa den Sondag, arbejder paa Befoesiigelse af Freden, til en konference
zö der gaar forud for Folkeforbundets Indkaldelse, at afholde for at forhandle om Vej og Maade for et Samarbejde.
lisen Festdag i alle Lande under Medvirken af ligesindede
Med Hensyn til Rentetilkendelse besluttedes:
^Organisationer.
Paa Grnnd af Svar fra Renteminisieren til British
Derefter skredes til Valg af Bestyrelsen. Hvert Land Legions Arbejdsudvalg angaaende den syvaarige Frist
osforeslaar en dertil, samt en Suppleant. Forsamlingen for Tilkendelse as Renter og paa Grund af den mangelwvoelger saa Bestyrelsen, og denne igen Formanden og de fulde Haandhoevelfe af hele Rentevoefenet, omcendres Staivandre Poster.
tuterue for Organisationen derhen, at det bliver denne
Som Formand blev Brandeip. Wien valgt.
paalagt med alle til Raadighed staaende Midler ak beSom Punkter paa Dagsordenen for nceste Aars kon- koempe de Parlamentskandidater, som har bragt British
Merenee fastsattes allerede nu:
Legions Rentepolitik til at strande, kongressen fordrer
1. Resultaterne af de forskellige Former for An- endvidere Ophoevelsen af den nu bestaaende syvaarige
z<Z delssammenslutninger indenfor krigsbeskadigede oa Efter- Udelukkelsesfrisk og Nedsoettelse af et Udvalg til klarloegivlladte.
gelse af Forholdene i Renteforvaltningen.

Nogle Mug as de veslulmnger. som den engelske
Sammenslutning as Krigsosre „Vrilish Legion" har
lagel paa sin eandstonserence i Maj INR.

„Krigs-Invaliden"
Angaaende Arbejdsbeskyttelse af krigsofrene og forhenvcerende krigsdeltagere vedtoges et Andragende, hvori
der protesteredes mod, at fremmede Firmaer fik overdraget
Arbejder, udfra den Betragtning, at Hundretusinder af
forhenværende krigsdeltagere er arbejdslofe.
Endvidere tittraadte kongressen en Beretning fremsat af Formanden for British Legion, Hr. Pt. Lifter,
hvori der protesteredes mod, at Gennemforingen af Lands
planen til Beskæftigelse af krigsofre (omtalt i krigsinvaliden Nr. 7) sioder paa Vanskeligheder.
De Overlevende af krigens Rcedsler har i ikke ringere
Grad Ret til Landets og deres Medborgeres Taknemme
lighed.
Men hvorledes er denne Tak kommen til Udtryk?
Hvorledes er Pligterne efterkommet? Disse to Sporgsmaals Besvarelse staar udenfor al Tvivl. Et stort Antal
af storre Arbejdsgivere, er ikke blandt de Arbejdsgivere,
der er opfort paa Landsplanen for Beskæftigelse af krigsofre. — Disse Arbejdsgivere har paa ingen Maade opfyldt deres Pligt, har ikke udnyttet Muligheden, der stod
aaben for dem, for at skaffe de Mcend Arbejdsmulighed,
som krigen dornte til Arbejdsloshed.
Den. som i den Grad undlader at efterkomme sin
simple Pligt, maa ikke beklage sig, ifald han paa en eller
anden Maade bliver tvunget til at efterkomme dens Bud.
(Efter Meddelelser fra det internationale Arbejdsbureau.)

Til Loven om Mglbeskeesligelse
as Krigsbeskadigede i Tyskland.
Indtil den 8. Juli 1926 var enhver Arbejdsgiver
ved Bescettelse af en fribleven Arbejdsplads forpligtet
til at foretrække en for Arbejdet egnet Svoerbeskadiget
fremfor en anden Ansoger om Pladsen.
Derfor bestod Forpligtelsen kun for saa vidt som den
kun skulde tages i Betragtning ved Besoettelsen af frie
Pladser, og kun naar den arbejdssogende Svcerbeskadigede
af Arbejdsgiveren ansaas for at vcere egnede.
Efter det oven anforte Tidspunkt er der ifolge Lovoendring bestemt, at alle Arbejdsgivere er forpligtet til
at besatte deres Arbejdspladser i Overensstemmelse med
efterfolgende Anordninger med Svoerbeskadigte. — Derved
har altsaa Arbejdsgiveren den absolute Pligt til at beskceftige Svoerbeskadigede i Forhold til Arbejdspladserne.
(2"/(») ogsaa naar der, for at Forpligtelsen ester Loven
kan efterkommes, maa afskediges sunde Arbejdere.
I Tilsoelde af Opsigelse af en Svcerbeskadiget skal
denne Opsigelse inden den troeder i Kraft tiltrcedes af
..Hauptfürsorgestelle", som forinden sin Afgorelse oversender det til Erkloering til et ved ..Hauptfürsorgestelle"
oprettet Svcerbeskadigedeudvalg, der skal bestaa af 2 svoerbeskadigede Arbejdere og 2 Arbejdsgivere.

der Kriegsbeschädigten usw., Berlin", mod Forudbetaling
af 65 Pfg. For at spare Porto for enkelte Medlemmer,
som kunde onske at have Bogen, er Hovedbestyrelsen
villig til, at modtage Bestilling paa denne indtil 10. )an.
1927, for saa at foretage en Sammel-Bestilling. hos
„Reichsbund". Det vil voere rettest, hvis hver Lokalafdeling overtager Bestillinger for de Medlemmer, som
onsker et Eksemplar tilstillet, og at Lokalafdelingerne saa
hurtigt som muligt giver disse videre til hovedkassereren,
H. Mortensen, katsund 3, haderslev.
„Reichsbundtaschenkalender 1927" faar i Pressen
folgevde Omtale:
Den skattede „Reichsbundtaschenkalender" for krigs
ofrene foreligger nu for Aaret 1927. Som dens Forgomger er ogsaa den nye Almanak en praktisk Vejviser.
Samtidigt med, at den giver et Overblik over „Reichsbunds" tiaarige Virksomhed, giver den i klare Udforelfer
ndtommende Besked over kapitalaffindelse for krigsbefkadigede og krigsofrenes Efterladte. Af en oversigtlig
Tabel udfinder man straks, hvilke Belob af de maanedlige
Rentetakster der i hojesttilfcelde kan lcegges til Grunde
ved kapitalisering, ligeledes hvilke Belob der efter Bevilligelse af Affindelsen fradrages Rentesatserne. Tabellen
indeholder desuden alle Rentemodtageres Aarsbelob, som
er grundliggende ved Beregningen af Afsindelser. En
ofte ytret Trang er afhjulpet derved, at der i Bogen
indeholdes officielle Tabeller over Pengeydelserne under
helbredelsesbehandling i H. t. „Reichsversorgungsgeseh"
(der angives her soerskilt Hojestantal Dage for Beregningen
af Forsorgelses-Sygepenge for de paagceldende, samt
Forsorgelses-Hnspengenes Dagssatser efter de forskellige
Stedklasser osv). Ligeledes er Storrelsen opgivet af de
nnvcerende Dagpenge som Erstatning for Forplejning og
Overnatte-Udgister, for Underbringetse under en Rejse,
i H. t. § 90 R. V. G.
Afhandlingen over Tysklands Krigsbeskadigede, krigsefterladte og andre Forsorgelsesberettigede indeholder
voerdifulde Angivelser. Ligeledes findes der værdifulde
Afhandlinger over Bevissikringer for Efterladterentebehandlinger, krigsofrenes Borns Ret til Uddannelse,
Skattebegunstigelse for krigsofrene osv. Fortegnelserne
over Forsorgelsesmyndighederne samt Underafdelingerne
af „Reichsbund" er ny supplerede.
Den solidt indbundne Bog kan kun anbefales paa
det bedste.

I

Svenstrup Afdeling

Svenstrnp Afdeling afholder Mode med Foredrag
i Svenstrup Forsamlingshus Lordag, den 15. Ian. 1927
Aften kl. 71/2. Derefter Generalforsamling.
Dagsordenen bekendtgores ved Modet. Alle er velkommen.
Venligst indbyder
krigsinvalider og efterladte.

Vognyk.
Vor Broderorganisation „Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen"
har tilstillet Hovedbestyrelsen et Eksemplar af ncevnte
Organisation udgivet „Reichsbundtaschenkalender 1927",
og bedt om at anbefale denne til vore Medlemmer. Den
kan kun faas gennem «Bundesleitung des Reichsbundes

I

Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.

„Krigs-Invaliden" redigeres af Lierer Clausen, Kegnces; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Zkke-?Nedlemmer 50 Ore. Eftertryk af „Krigs-Inoaliden" med kildeangivelse er tilladt.

Annoncer pr 4 Spaltet petit Linie 20 Ore for Medlemmer :
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.

8ser-^illXR til ^r. 10

—

Ven 1. januar 1927.

Xontorcliek Koclc' .Mo^Iievis" —
et mislykket korssZ paa at akkrsekte Hoveädest^relsens kremstillin^er
i Hser-^illseZZet til „XriZs-Invaliäen" December-IläZave.

/^onforc/ie/en vec/ /nva/ic/en^vnet Ziar- vi
n moc/^aget /s/Fenc/e.^led hensyn til det ,,k)'1destgorende og uomft tvistelige Materiale", som hovedbestyrelsen tor koris eningen kor ssnder^dske Krigbeskadigede og faldnes
.? Lkterladte nu er kremkommen med i ^Xr-^illseg til
^ ^ledlemsorganet ,,Krigs-Invaliden", hvorved man vil
6 devise, 3t den ak mig skrevne /^kkandling om den
I) danske og t^ske Invalidekorsorg skulde ,,kvile paa et
^ kalskt (Grundlag" og at de i ^.kkandlingen givne ,,Op^1 losninger er urigtige" skal ^eg bemserke kolgende:
Ved Angivelsen ak de ?riser ,,en i ^eumünster
cl boende Invalid" kar meddelt hovedbestyrelsen, mener
ss jeg netop at min Antagelse, at en Krone kar samme
Ksbeevne i Danmark som en ^lark kar i ^skland,
is er allerbedst bevist, og enkver, der kra ^id til anden
>)l bommer over (^rzensen, ved godt, at det „ikke mere
zl Isnner sig at hamstre", da briserne i det store og kele
is er mindst lige saa Koje i ^skland som ker i Ilandet.
8aa nsevnes der, at jeg ikke kar omtalt nogle
^tt^ske I^ove og forordninger, som skulde kave stor
cl Betydning kor Invaliderne og de ekterladte, k. Lks.
i,. „lovbestemmelser, kvorekter Invalider og efterladte
;>lkan krseve paa statens Lekostning at uddannes til
tset passende Lrkverv" osv. dertil vil jeg Åerne sige,
tkat jeg i en saa kort ^kkandling seivkslgelig kar maattet
iu undlade at omtale en kel Del t^ske Lestemmelser, som
)5inok kan vsere ak Let^dning kor de t^ske Krigsokre, men
;<zpaa samme ^laade kar jeg langtkra nsevnt alle de
lsskomiske Qoder, de ssnderj^dske Invalider og ekterelladte kar Krav paa.
hovedbestyrelsen kan jo k. Lks. ikke kave glemt,
teat samtlige de Krigsinvalider, der onskede det. i sin
i^^id kar kunnet kaa Adgang til at Isere et passende
lZLrkverv ved Optagelse paa Krigsinvalideskolen, kvor
sbde gikte Invalider i saa godt som alle l'ilkselde ud/oover deres kulde kente ak Invalidensevnet fik udbetalt
nsen ekter familiens 8tsrrelse akpasset kamilieunderststIsitelse. selvom ogsaa sonderj^dsk ?ond kar bidraget
liitil de med skolens Opretkoldelse korbundne I^dgikter,

kar staten dog kakt en ganske betydelig lldgikt i
Anledning ak denne Oplåring, ak kvilken der blev
gjort Lrug i k^le 4 /^ar.
ligeledes skal der kun mindes om, at der indtil
1. ^pril 1926 er bevilget 916 sonderj^dske Krigsin
valider laan til et samlet Lelob ak 1 627 129,Z5 Kr.,
og det ved en Xente paa kun 4^/(>.
^t 8vserbeskadigede uden videre skulde kunne
krXve en stilling i 8tatst^enesten er ganske misvisende,
idet den t^ske Bestemmelse kerom (K. V.
^ ??)
ser saaledes ud:
..Versorgungsberecktigte, deren Lrvverbskäkigkeit
inkolge Dienstbesckädigung um mindestens 50 vom
hundert gemindert ist, (8ck^verbesckädigte) erkalten
neben der Kente einen Leamtensckein, wenn sie
1) inkolge ikrer Lesckadigung und unter öerücksicktigung der nack § 21 ?u gewakrenden beruklicken
Ausbildung nackweislick ausserstande sind, ikren vor
dem Eintritte ^um Militärdienst ^ulet^t ausgeübten
oder einen anderen Leruk, der iknen unter öerücksicktigung ikrer I^ebensverkältnisse, Kenntnisse und
kakigkeiten billigerweise Zugemutet werden kann, in
wettbewerbskäkiger V^eise auk^unekmen und
2) nack ikrem gesamten Verkalten ^um Beamten
geeignet ersckeinen.
Oer Leamtensckein ist ^u versagen, wenn ein
8ckwerbesckädigter inkolge nackgewiesener Oeisteskrankkeit, sckweren ^iecktums oder anderer sckvverer
Oebrecken eine Leamtenstelle okkenbar nickt vvakrnekmen kann.
Die (^rundsät^e kür die Anstellung der Inkaber
des Leamtensckeins erlässt die ^eicksregierung mit
Zustimmung des Keicksrats."
8om man ser, er det kor det korste slet ikke saa
lige til at kaa udleveret en „öeamtensckein", og naar
en 8vXrbeskadiget kar kaaet en saadan udleveret, Kar
kan derkor keller ikke uden videre Krav paa at blive
ansat under staten, da kan saa korst maa söge en
^nszettelse ved en Ltat eller ^l^ndigked, kvor der
er stillinger kri, og ker maa kan saa endogsaa under
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„ k r i g s -In v a li d e n"

kaste 8iA de Opt3Aelsesprover, der Aiver ^d^3NA til
^nssettelse.

Hv3d det er 5or „Bestemmelser", Hvore5ter knker
0A Vorn kan krzeve Vdelser, som man her i k3ndet
etter den nuAzeldende I^ovs ?3r3^r355er overhovedet
ikke k3n tsenke si^, vilde ^o vsere interessant at 533
nsermere oplast, 63 M3N ellers ikke K3N re^ne med dem.
833 t 3 l e s d e r o m d e 1 o k 3 l e k o r s o r Z e l s e s k o n t o r e r .
der

st33r til Kri ^ s o t r e n e s

tjeneste.

Der 1 <3n herved kun vssre ment de S33k3ldte
„kürsor^estellen", som 3bsolut ikke udelukkende er
oprettede, — som det nsesten kunde se ud - til kor
del kor Krigsinvaliderne 0A äe e5terl3clte, men deri
mod er Kommun3le Kontorer, der 3dministrerer den
s o c i 3 l e kovgivninA i Almindelighed og der5or virker
p 3 3 en lignende ^33de som vore under Kommunerne
oprettede korsorgelseskontorer. hvor vore Invalider
og e5terl3dte og833 vil kunne modt3ge ^selp i sserlige ^r3Ng8tiI5Xlde.
8zetr>ingen „Det er vel mere vserd 3 t h3ve en
538t 8tilling, 3t vide siZ og ?3milien ved krhverv
sikret 5or hele l^ivet, end 3t 533 et ?3r Kroner kenter
mere, hvilket siclste cler etter de n^e t^ske bestem
melser (5r3 5or 1. ^pril) korresten deller ikke er ^il5zeldet mere" kunde nXste t ^de P33 3t M3N vil h3ve
Isserne til 3t tro, 3t den l3ngt overvejende Del 35
de t^ske Krig8o5re fik tildelt 8t3t88tillinger og 3ndre
k3ste stillinger, hvilket e5ter ovennævnte Bestemmelse
om bildeling 35 en ,,Le3mten8chein" til visse 8vzerbe8k3digede N3turligvi8 er A3nske urigtig. kige833lidt
er ?33st3nclen om, 3t de t ^ske Kentes3tser nu skulde
h 3 v e N33et de cl3nske, rigtig, hvilket jeg 8K3I komme
tilb3ge til senere.

?33 8ide5 i ^ser-l'illzegget ledder det: ?33 den
3 n d e n 8ide, ved de t^ske denter, er kun (^rundbelobene t3get i Betr3gtning. Dette er 3b8olut ikke
rigtigt, thi i de 3k mig 3n5orte Kentes3tser er 5oruden
Orundbelobene indeholdt l?33de 8tedti11zeg, Bornetillsegget og I^d1igning8ti1lXgget; det lillseg, der ikke
er indeholdt i disse Belob, er en ^ente5orhgjel8e
(^entenerhohung), som kor 1. /^pril d.
udborde
18
og etter 1. ^.pril er 5orhojet til 3t 3ndr3ge 19 ^/o
35 de i libellerne 3n5orte Belob. ^.t jeg h3r 3n5ort,
3 t disse 18 6/0 v 3 r indeholdt i de i libellerne 3n5orte
Belob, V3r jeg 5or S33 vidt U8k^ldig i, som der i de
o55icielle libeller, jeg i sin l'id l^3r A^ort LruZ 35,
ikke med et Ord V3r 3n5srt, 3t 83tserne skulde 5orlio^es med dette ?rocentt3l, hvorimod 3lle 3ndre 53ste
^illseA V3r op5ort i ^3l?ellerne.
^ l e n selv o m d i s s e 1 8 ^ / o k o m m e r t i l d e t ^ s k e
8 3 t s e r , k o m m e r d i s s e d o Z , N33r M3N t3Aer (Gennem
s n i t t e t , l3NAt 5r3

op

kenten^derne ikke er nzevnt; men ^eA vil dvA si^e
3t de 3n ^ivne Lelsl? l^3r jeA ikke kunnet komme op

til P 3 3 ()rundl3A 35 de 5orskelliAe t^ske ^3l?eller,
deller ikke e5ter de 5or l'iden ældende.
^line ^nAivelser vedrsrende de t^ske Inv3liders
^d ^3NA til 3t 533 udl?et3lt ?1e^etillseA dsekker ns ^3AtiA
Bestemmelsen i § ZI i K. V. Q., vA det K3N M33ske
interessere ved denne I^li^ked 3t nsevne, 3t e5ter
den sidste o55icie1le 35 kiA83rdejdsministeriet udgivne
8t3tistik udl ?et3les der kun til 1,2 "/o 35 alle Inv3Üder
et 3lmindeliZt ?1e^etillXA, til
35 3lle Inv3lider
det 5orl^sjede ?1e^etil1zeA 0A til 0,5 ^/o 35 3lle Inv3lider
det l^s^este ?1ejetillXA, oZ det K3N vel der5or ikke
med kette p33st33s, 3t der ikke stilles ret skarpe
kordrinZer 5or l'ildelinA 35 ?1ejetillXAet.
hovedbestyrelsens ^nZivelser vedrsrende de IndkomstArXnser, der SK3I overholdes 35 8vzerl)esk3diAede
(50
til 100^) 5or 3t kunne 533 tildelt ,,^ilszetninAsrente" (^us3t^rente) M 3 3 bero p33 en ^1is5or8t33el8e,
idet 833cl3nne Inv3lider8 Indtse^t i
t. § 90 i K. V. (^.
ikke M 3 3 over8kride det Belol), en 3rl?ejd8ud^AtiA
(10O^/o) Inv3lid l^3r Kr3v p33 i (Grundrente, ^illzeA
5or 8vser 8k3de, 3lmindeliZt I^dIiAninA8ti1lXA, 8tedtillzsA 0A O^rtid8ti1lXA, (p. t. 19 ^/o til di88e Belsl?).
kor hvert B3rn 5orho^e8 IndkomstArzensen 10 ^/<>
35 det 833ledes l?ere^nede Lelol?.
D3 det Belob, en 833d3n Inv3lid uden Born l^3r Kr3v
N33r der re^ne8 med 8tedkl388e ^ (8vm hoved-

P33,

b e 8 t ^ r e l 8 e n t i l 8 ^ n e l 3 d e n d e 5>3r A^ort) 5 o r ^ i d e n u d ^ o r
68,29 ^3rk
Lorn

ikke

m33nedliA,
komme

op

M33 3lt833

en

Inv3lid

N33r d e r 8K3I t i l d e l e 8 1 » 3 m , , ^ u 8 3 t ? r e n t e " .
IndtXAt8^rXN8e
udZsr

den

5or

uden

P33 en hovere 8k3tteindtXZt,

hvert

B3rn 5orhsje8

ved 1, 2, ?, 4 oZ 5 Born

D3 denne
med

1O"/<>,

hv. 75,11 I^K.

8 8 , 7 7 ^ 1 k . , 9 5 , 7 0 ^ 1 k . oA 1 0 2 , 5 5 ^ 1 k .
^ 1 3 N v i l nok Aive miZ Ket i , 3 t IndtXAterne here5ter 8K3I vsere me^et 8 M 3 3 5or 3 t der K3N ^ d e 8 ^U83t ^r.
klvord3n en IndtXAt8ArXN8e K3N liAZe 5r3 68 til
102 I^k., 5r3 74 til 111 ^Ik. 08v. er mi^ u5or8t33eliA,

0A liZe 833 lidt p388er ?338t3nden, 3t der8vm ved
kommende 1»3r h35t ,,Kr3v P33 en hovere ^.U8Aleich82ul3Ae" vilde di88e 83t8er vsere bleven 5orhsjede;
der M33 nemlig, 8om I^ovbe8temmel8en udtrykkeligt
8i^er, kun reAne8 med det 3lmindeliAe ^IdliAninA8tillXA.
?1ere5ter

K3N

enhver 8elv

,,1'r3NA" d e r 8K3I t i l

5or

domme om hvor 8tor

3t opn33 en

,,^us3t?rente".

I ovennævnte o55iciel1e 8t3tistik, som Aselder l'iden
omkring Oktober 1924, d3 de okonomiske korhold
i 1^skl3nd v3r ikke 833 lidt d33rli^ere end nu. si^es
der dvA 0^833 5olAende om ^us3t^rente:
„Die ^3hl

der

^us3t^rentenemp53NAer schvv3nkt

s t 3 n d i A , d 3 d i e ^ u s 3 t ^ r e n t e n u r i m k3l1e d e s L e d ü r 5 -

til de d3nske.

^ o Z e t 3 n d e t e r selv5olAeliAt, N33r M3N, s o m ? I o v e d -

ni8se8 Aevv3hrt w i r d .

I n d e n l e t z t e n ^ 1 o n 3 t e n W3r m i t

l ? e s t ^ r e l s e n l s e n ^ e r e n e d e A s r , ^ r i l ) e r l^elt s z e r l i ^ e ^ i l -

I ^ ü c k 8 i c h t 3 u t d i e 3 l l e n t h 3 l b e n h e r r 8 c h e n d e Aro88e I ^ o t

5selde 5 r e m , l i v o r d e r p 3 3 ( ^ r u n d 35 e n k o ) L r l t v e r v s -

eine

i n d s k r s e n k n i n A s p r o c e n t 5r3 5 0 ^/l> t i l lOO^/o vA d 3 3 r l i Z e

zeichnen.

okonomiske

m i t g e r e c h n e t w u r d e , d388 etvv3 2 5 v . h . d e r 8 c h v v e r -

korl^old

,,^us3t?rente",

men

i

K3N

udl?et3les

den

S33k3ldte

e n S 3 m m e n 1 i ^ n e n d e ^ 3 l ? e l 1l3r

^un3hme

der

^u83t2rentenemp53rlAer

V(^3hrend ^ur ^eit der ^ÄhlunA

?u

ver

noch d3-

be8ch3di^ten eine ^U83t^rente erhielten, dür5ten iet^t

^eA i k k e m e n t u d e n v i d e r e 3 t k u n n e 5orl^s^e d e t ^ s k e

minde8ten8 50 v.

83tser med et ^illXA, som kun kommer til I^dl)et3linA

rentenemp53nZer 8ein."

5r3 , , ? ü r s o r A e s t e l l e " , 3 l t s 3 3 d e t K o m m u n 3 l e k o r s s r A e l -

Hvord3n 833 klovedbe8t^rel8en K3N komme til
den ?338t3nd, „3t i ?r3k8i8 bliver denne (3lts33
,,^us3t ^renten") nemlig udbet3lt til stsrste Delen 35
3lle 8vzerbesk3diAede" er mi^ en 033de, thi en n^ere
8t3tistik h3r hidtil ikke 5oreliA^et.

s e s k o n t o r , N33r v i s s e ?r3NAsl)etinAe1ser, ( s o m jeK s e n e r e
8K3I k o m m e i n d P 3 3 ) V3r o p 5 ^ l d t e .

lovri^t l^3r det ikke vseret mi^ muligt 3t underssAe de 3n5srte Eksempler notere, 5ordi levnene P33

der 8ch>verbe8ch3diAten ^U83t^-

„Krigs-Invaliden"

I^zengere nede i l^ovedbe8t^rel8en8 Imodegaael8e
6 bebrejder man mig, at jeg ikke 8kulde kave anfort
b de öetingel8er, 6er 8kal opf^lde8 kor at faa tildelt I^dlign uing8tillXgget (^u8gleick8^ulage) paa en rigtig I^laade,
0 og man 80ger at bevi8e dette med folgende ^Xtninger:
„ „pakta er 3t kun et g3N8ke ubetydeligt procentt3l at
lk alle under vedkommende I ^ovbe8temmel8e korende
^ t^8ke Invalider og efterladte ikke kaar I^dligning8tilzl lsegget. Det er endda et temmelig stort procenttal,
>8 som kaar det forkojede I^IdIigning8tillXg, der er paa
V 70 ^/<> ak (^rundbelobene".
Dette er atter en ?aa8tand, 8orn 8taar i fuldkom-
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men Modstrid med de virkelige porkold, idet der
efter 8t3ti8tikken (8. 52 og
46) i Oktober 1924 Kar
der vaeret 15,9 ^/o Krig8be8k3digede og 18,? ^/g efter
ladte, der ikke fik udbetalt l^dligningstillseg, (og alt8aa ikke „et g3nske ubetydeligt procenttal") og kv.
1,0^/y og l,5^/o, der fik det forlibede I_Idligning8tillseg (alt8sa al?8olut ikke et „temmeligt 8tort procenttal".)
Ved 8aadanne l^dtalel8er K3N man vel nok med
?Iovedbe8t^rel8en8 egne Ord 8ige at porkoldene ,,8tille8

cz paa Rovedet", tki naar man vil anksre „?al<ta" i
) Ordet8 sande Let^dning, 8aa maa man formentlig tage
1) de 8id8te 8t3ti8tiske ^al, der kar foreligget og ikke
>l komme med lose ubeviselige ?aa8tande. /^t der i
v vi88e ^ilfzelde Kunde give8 „l^3rte3usgleick" sendrer
ri intet ved di88e procenttal.

^t nogen skulde kunne mi8for8taa de Angivelser,
zs jeg i ^fkandlingen er fremkommen med vedrorende
>1 Xapitali8ering af Kenten. l<an jeg ikke tsenke mig,
lt tki naar kun
af Kenten K3pit3liseres er det jo givet,
le at den 8id8te ^rediedel bliver videre udbetalt og
0 og8aa lcan forkojes ved indtrædende porvserrelse.
^led ^lens^n til ?aa8tanden om at Kiget (alt8aa
b den t^ske 8tat) nu skulde kave overtaget Letalingen
tk af de 10 6/0, 80M de t^ske Invalider 8lcal kidrage til
^ Medicin, kar det ikke vseret mig muligt at finde en
8aadan Bestemmelse nogen8ted8 i de tyske I^ove og
? forordninger.

...
rl
>l
b
^
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/^t mine ..Letragtninger" i /^fkandlingen fra
..endvidere er den 8ygekjXlp 08V. til. Vdelse af 8ygekjaelp opfyldt" skulde vzere g3nske fal8l<og vildledende,
l<an jeg ikke paa nogen mulig ^laade ind8e, og kvordan dette skulde kunne bevises ved at anfore nogle
Uddrag ak den tyske l^ovs § 8 (tki af de ^Xtninger,
der er gengivet, 8taar der ingen i ^ 4) er mig og 8il<l<ert og8aa andre l^X8ere 1ige8aa ufor8taaeligt.

^line „Letragtninger" kar netop dere8 (Grundlag
i i de t^8l<e I^ovke8temmel8er, kvor der f. Ll<8. i H 4 af
^ K. V. O. 2. 8tl<. 8taar folgende:
..Kecktfertigen

die

kolgen

einer

anerkannten

1 Dien8tke8ckädigung den Le^ug einer Kente nickt. 80
?i i8t t^eilkekandlung -u gevväkren, wenn dadurck
is eine Ver8cklimmerung de8 durck die Dien8tke8ckadi»Z gung verur8ackten I.eiden8 verkütet wird."
I .ige 833 rigtig er min ?aa8tand om at ?Io8pital8l ?ekandling 3k ukelkredelige Inv3lider. der
75 trsenger til v3rigt ?leje, ikke l<3n Kevilge8 i.

t. de

^t^8ke 3^gekjXlp8ke8temmel8er. Dette l(3n M3n f33
»d bekrseftet ved 3t lse8e
L. v. 16. 11. 20 til H 5 i K.
'/V. O., kvor det kl. 3. kedder:
„lunter I ^eil3N8t3lt8pflege i8t die Pflege in Xr3nkenirl k3U8ern. Kliniken und Zknlicken ^.n8t3lten ^u vert8 8teken. ^ickt kierker gekört die /^N8t3lt8-Pflege der

Z

d3uernd pflegebedürftigen Le8ck3digten. kei denen
die in I^r. 2 der
L. ^u § 4 gen3nnten Vor3U88et^ungen nickt gegeben 8ind. 2. L. bei unkeilb3ren

<^ei8te8kr3nken".
833 g33r ^Iovedbe8t^rel8en videre og und8er 8ig
ikke ved 3t p338t33 3t k3ve konstateret, at enkver

korssrgelsesberettiget i 1'^sI^Iand i praksis taar den
8^gekjse1p, kan eller kun beksver eller kraever.
Denne 8setning er endd3 fremksevet med fede l^per.
^3n bekover ikke 3t k3ve lzs8t det 3llermind8te
3f de t^8ke I .ovbe8temmel8er vedrorende 8^gekjselpen
for 3t kunne for8taa. at det er gan8ke umuligt, at
1^8kland (eller noget 80m Kel8t andet I.and) ved en
I ^ovbe8temmel8e 8kulde binde 8ig til at ^de al den
H^gek^Xlp, der blev kraevet af Xrig8invaliderne, tki
kvad der kan krseves af 8^gek^Xlp er der jo 8om
bekendt ingen (^rXN8er for, lige fra Indlæggelse paa
de dvre8te Klinikker til Kekreation8re^8er til Kevieraen.
l^ige 8aa lidt K3N ?Iovedbe8t^rel8en f33 mig
(og vel keller ikke 3ndre) til 3t tro. 3t der 8kulde
kunne udbet3le8 D3gpenge „8OM er Lr8t3tning for
t3bt ^rbejd8fortjene8te uden lflens^n til, om der nu
virkelig er opstaaet l'ab eller ikke" — 833 rigelige
er 1^8kerne8 penge nu d3 keller ikke.
^il folgende 8setning ..Det p388er ikke Kv3cl der
8ige8 om protke8e8ko. 3t der i I'^8kl3nd kun levere8
833d3nne 1 (-3ng. 3t der ved Kep3r3tion 3f ortopXdi8ke 8tovler for8t 8K3I fore8 Levi8 tor 8lid ved Kente1idel8en8 Virkning" vil jeg gerne 8ige. 3t l^lovedbe8t^rel8en 8kulde vsere lidt V 3 r 8 0 m m e r e med, uden
videre 3t bensegte Kendsgerninger, 80m enkver K3N
lX8e i de t^8ke Le8temmel8er.
I^len d3 M3n tÜ8^nel3dende ikke k3r villet ulej
lige 8ig med 3t 8e efter, inden M3N pure mente 3t
kunne bensegte Kigtigkeden 3k mine Ord, folger de
p33gseldende Le8temmel8er ker:
Der 8t33r i § 7 K. V. O. ^u ^ 1 und ? der
Verordn. Le8ck3^ung8grund83t2e, Le8ck3ffung8verf3kren under I^r. 5 Kun8tbeine bl. 3. folgende:
„In den vor3U88icktlick nur nock vereinzelten
pallen, in denen ein Le8ck3digter jet^t nock er8tm3lig
mit Kun8tbeinen 3u8^uru8ten i8t, dürfen neben den
^vvei Kun8tbeinen ^vvei ?33r 8ckuke 3I8 einm3lige
Lr8t3u88t3ttung 3uf Kosten des Keickes geliefert werden".
„Im übrigen geKören Kun8tbein8ckuke (prote8en8ckuke) nickt ^u den n3ck der Verord. 2U gew3krenden
l^ilf8mitteln, d3ker i8t 3uck ikre 8p3tere Lr83t^be8ck3l?ung 3uf Ko8ten de8 Keicke8 nickt ^ul388ig."
linder I^Ir. 15 „In8t3ndk3ltung" er bl. 3. anfort
folgende:
„Die Ko8ten der durck gewöknlicke ^.bnut^ung
verur8ackten ^u8be88erungen oder der kierdurck not
wendigen Le8oklung werden nickt er8et^t. wandelt
e8 8ick um eine durck die D.-L. (Dien8tbe8ck3digung)
verur83ckte aussergewöknlicke ^bnut^ung, 80 können
die d3durck ent8tekenden In8t3nd8et?ungen de8 ortkoP3di8cken 8ckuke8 3uf die Keicksk388e übernommen
werden."
Lnkver k3n 833 8elv domme om. kvorvidt min
Over8settel8e 3f di88e Le8temmelser er rigtig eller ej.
por PIovedbe8t^rel8en8 dernX8t folgende med fede
^per fremksevede ?338t3nd om 3t de t^8ke Vdel8er
i ^eori o g Pr3ksis skulde vsere l3ngt storre end de,
der tilkommer de d3nske Inv3lider, s3vnes, som M3N
vil 8e 3f oven8taaende, etkvert 80m Kel8t Levi8. ^vsert-
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imod maa enhver, der nogenlunde objektiv lseser de
t^ske og danske Bestemmelser, komme til det Resul
tat, at den danske 8^gebjzelp er mere omfattende.
lander „lorsorgelse ak Efterladte" (pag. 5. 2. 8palte
i ^zer-l^illXAet) skriver hovedbestyrelsen bl. a.: ,,-^lle
disse ^illzeg udbetales ekter bestemte kegler, der al
mindeligvis ikke bar noget med^rang at gore." dertil
skal jeg kun sige, at det er belt lignende kegler, der
giver lnker c>g Born Adgang til 'lillsegsrente (^usat2rente) som de, der ovenfor er nsermere omtalt som
gasldende kor Invalider, og da den Indkomstgraense,
der ikke maa overskrides, kor at kunde oppebåre
„^usat^rente," ligger meget lav, kan det vel vankeligt
paastaas, at disse kegler ikke bar noget med Irang
at gsre.
^t lkterladtekorsorgelsen i^skland paa klere Omraader stiller Krigsenker og korn bedre end den gor
ber i Ilandet, bar jeg ret udfsrligt benvist til i Xkbandlingen (jkr. pag. )74/5 i 8oc. lidsskrikt).
^len man burde fra hovedbestyrelsens 8ide vsere
lidt mere forsigtig med f. Lks. at skrive, at ,,det er
falsk, naarK. skriver, at^kkindelsesbelobene til Ankerne
i ^skland langtfra naar op til det Belob, der udbe
tales til danske Krigsenker" osv., tbi de Belob, der
kommer til Udbetaling baade der og ber kan nojagtig
beregnes, idet ^illsegsrenten ved Beregningen ak Belobet
for de t^ske Affindelsessummers Vedkommende ikke
kommer i Betragtning.
8om Levis for at min kaastand er rigtig og at
hovedbestyrelsens kategoriske Benægtelse beraf savner
etbvert Orundlag, skal jeg kun anfgre, at det bojeste
Belob, der for ^iden kan udbetales en t^sk knke i
Affindelsessum, udgor 1917,Z6 ^Vlk. og at det laveste
Belob, der kan komme til Indbetaling, er 659,16 ^1k.,
bvorimod det bojeste Belob, der i lobet af indevæ
rende ^ar af I^zevnet er udbetalt til en dansk Krigs
enke i Affindelsessum, bar udgjort )225 Kr. medens
det laveste, I^zevnet bar udbetalt siden 1. Januar d.
var paa 1944 Kr.
De t^ske ^ al kan enbver beregne paa (-rundlag
at de t^ske Bestemmelser og for de danske Udbeta
linger foreligger der Kvitteringer paa I^sevnets Kontor
^Vled hensyn til hovedbestyrelsens lldtalelse om
korseldrerenterne at ,,bvad der mangler i Keicbsversorgungsgeset^" Bestemmelser angaaende lorsorgelsen
af kaldnes lorseldre udlignes ved Fürsorge saadan,
at lorseldrene ikke kommer i „^rang", skal jeg kun
sige, at dette jo l^der meget smukt, men desvzerre jo
ikke kan bevises.
laltfald er der vel ingen ^lvivl om, at som den
sociale lovgivning i de senere ^ar bar udviklet
sig ber i Danmark, vil de Mangler, der maatte vzere
med hensyn til lorsorgelsen af laldnes lorzeldre,
mindst lige saa godt kunne akbjzelpes ved den sociale
lovgivning ber i landet, som hullerne ved lorseldreforsorgen i ^^skland kan stoppes ved den t^ske „Für
sorge".
lidt lsengere nede i Imodegaaelsen bedder det;
,,8aa gaar K. over til nogle almindelige Bemærkninger,
som dog paa (^rund af, at de gor sammenligningen
urigtig ved i store I'rzek at komme til nogle ganske
forkerte lolgeslutninger og Resultater, fortjener en
sserlig indgaaende Omtale. I lorbindelse bermed skal
der samtidig belyses, bvor de storste Mangler af
Ordningen efter lov I^lr. 100 af 29. 2. 24, og paa den

anden 8ide de storste kordele af den t^ske Ordning
ligger". Ja naar hovedbestyrelsen beskylder min ^kbandling for at vsere tendentios, bvilket man korgseves
soger at bevise ved alle de lirigtigbeder, Imodegaa
elsen indebolder, saa vil enbver ubildet nok give mig
Ket i, at den sidste af de to anforte 8setninger er i
boj (-rad tendentios. Derfor kan jeg ogsaa gaa temme
lig burtigt ben over den sidste Del ak hovedbestyrelsens
Imodegaaelse, bvis Indbold ogsaa netop gaar ud paa
at anke over den danske Administration af lorsorgen
og at krembaeve de „store kordele" ved den t^ske.
Der folger längere nede en Del t^ske bestem
melser, der er sogt frem og ikke mindst „revet ud
af deres 8ammenbseng", saa de tager sig meget godt
ud paa ?apiret. I Virkeligbeden bar vi tildels belt
lignende Bestemmelser i den danske lorsorgelseslovgivning, og en af de anforte Bestemmelser som den om
„llbergangsgeld" kommer nu slet ikke mere til An
vendelse, da de ? ^ar efter kredsslutningen. i bvilke
„llbergangsgeld" kunde udbetales, allerede var forbi
i 1921.
?aa 8ide 8 spalte 1 udtales der folgende; „ln
Beskadiget bar Krav paa Bebandling, naar Kravet an
gaaende ^jenestebeskadigelse er anerkendt, men Be
skadigelsen ikke er saa stor at den giver Ket til Kente.
I dette ^ilfzelde ^des H^gebjaelp dog kun, naar der
ved en lorvzerrelse af 8undbedskorst^rrelsen sand
synligvis kan undgaas."
Dette er nojagtig det samme, jeg i ^.kbandlingen
bar udtrykt med folgende: bvorimod de Krigsinva
lider i ^^skland, bvis lrbvervsindskraenkning ikke
berettiger til Kente d. v. s. ligger under 30 ^/o, kun
bar Krav paa 8^gebjse1p, naar der ved 8^gebjaslpen
kan forebygges en korvserrelse ak den anerkendte
lidelse.
Det er jo et kedeligt llbeld, hovedbestyrelsen
ber kommer ud kor, nemlig at nsevne en t^sk Bestem
melse som den tidligere (8. 5 1. 8p.) bar angivet at
vaere en kalsk og vildledende „Betragtning" kra min
8ide. men'lilkzeldet karaktiserer meget godt bele Imode
gaaelsen.
8aa skal jeg tilsidst som ^lodst^kke til de ak
hovedbestyrelsen ankorte lksempler paa, bvor store
korsorgelsesbelobene er (eller rettere i visse 'lilkselde
maaske kan blive i l^skland), ankore, at der ak I^sevnet
til nogle enkelte Invalider og ekterladte, der paa Qrund
ak szerlige Indkodsretskorbold kalder ind under § 4,
2. 8tk. i den danske lov. udbetales Invalide- og lkterladtekorsorgelse, der beregnes ekter de t^ske Kegler og
deretter udbetales til pari Kurs. Da disses kastssettelser
sker paa den ^laade, at I^zevnet anmoder det t^ske
lorsorgelseskontor i klensborg om at beregne de paagasldende korsorgelsesbelob i bvert enkelt ^iltselde,
tor man vel nok gaa ud kra, at de saaledes beregnede
korsorgelsesbelob nojagtig er kastsat paa (Grundlag ak
de t^ske Bestemmelser.
ln ak disse Invalider, der er ugikt og bvis lrbvervsindskraenkning andrager 50 ^/g, bar med de ^illseg,
ban ekter de t^ske Bestemmelser bar Krav paa, kor
December I^laaned 1926 kaaet udbetalt 26,70 ^k., om
regnet i Kroner
- - - 2Z.84 Kr.
lkter de sædvanlige danske Bestemmel
ser vilde ban bave kaaet udbetalt
96,50 „
Den anden Invalid, der er gikt, men uden Born
og bvis lrbvervsindskrzenkning andrager ZO ^/o, bar
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>nmed de bam tilkommende ^illseg kor samme I^Iaaned
;e"aaet udbetalt 12,40 ^Ik., omregnet i Kr. 11,07Kr.
fkter de sædvanlige Lestemmelser vilde
er^an bave kaaet udbetalt
56,00 „
Den tredie Invalid, der er ugikt, og
/r^vis frbvervsindskrzenkning andr.
"/«>,
krtiar ligeledes kaaet udbetalt 12,40 ^1k. — . 11,07Kr.
>rr?ieden8 ban etter de danske Lestemmelser
livilde bave kaaet udbetalt
51,55 ,,
Den Herde Invalid, der er gikt og bar 2 Lorn, og
v^r^vis frbvervsindskrsenkning andrager 70 ^/o, bar med
ll»lle ^illseg (beri indbekattet ,,^usat^rente") kor samme
I/^1aaned kaaet udbetalt 101,70 ^lark
. . 90,82 Kr.
fkter de danske bestemmelser vilde ban
eribave bakt Krav paa at kaa udbetalt
174,75 ,,
fn Krigsenke med 2 Vorn, der ogsaa paa (?rund
)sk vanskelige okonomiske forbold kaar ,,^usat-rente"
litil sig og kornene, bar kor December ^aaned 1926
.ekaaet udbetalt 110,75 ^lark, omregnet i Kr. 98,90 Kr.
fkter de danske bestemmelser vilde bun
krbave kaaet udbetalt
155,00 Kr.
fndelig bar I^Xvnet kra 1. ^pril 1926 overtaget
)?orsorgelsen ak en Invalid, der indtil nsevnte Dato
krbar kaaet udbetalt t^sk forsorgelse. Denne Invalid,
slder er ugikt, og bvis frbvervsindskrsenkning er kastsat
litil lOO^/o, bar som sidste ^laanedsudbetaling kra t^sk
»iLide kaaet udbetalt
101,701^1.
fra dansk 8ide kaar ban nu, etter at
krt^an bar kaaet dansk Indkodsret, udbetalt en
))Kente paa
252,00 Kr.
Dette er de ^ilkselde, jeg tjenstlig bar bakt med
tst gsre, og jeg s^nes, de underbygger ret godt min
k?aastand om, at de danske forsorgelsesbelob i det
)tstore og bele er ikke saa lidt storre end de t^ske.
Om Kigtigbeden ak de ankorte forsorgelsesbelob
ii^il formanden kor Invalidekoreningen, som ogsaa er
I^ledlem ak ^zevnet, til enhver ^id kunne overbevise
zisig om ved at lade sig korevise de paagseldende ^.kter
ecpaa I^sevnets Kontor.
Om Indfoldet ak Imodegaaelsen i sin helbed vil
^s>eg iovrigt gerne sige, at det jo under visse Omstændig
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heder kan vsere kristende at skildre forsorgelseskorboldene i et andet band med de lyseste Barver, saa
lsenge man ikke selv er udsat kor dem; men naar man
lzeser de t^ske Krigsinvaliders ^ledlemsorgan eller taler
med t^ske Krigsinvalider og ekterladte, kaar man rigtig
nok et belt andet Lillede akde t^ske forsorgelseskorbold
end det ak hovedbestyrelsen skildrede.
Dette er de sidste Ord kra min 8ide i denne 8ag;
ieg tvivler ikke om at hovedbestyrelsen kor Invalide
koreningen vil vsere i 8tand til at svare berpaa med
et lignende „uomtvisteligt Materiale", som det, jeg
ovenkor bar underkastet en nsermere indersogelse;
men jeg vil ialtkald kra min 8ide ikke vsere med til
at trsette Okkentligbeden ved en fortsættelse ak denne
orkeslose Diskussion.
Kun vil jeg gerne ved denne bejligbed endnu ud
tale. at man ikke bar vseret berettiget til, som det er
sket navnlig kra t^sk 8ide, ak min Artikel at slutte
sig til, at jeg ikke undte de sonderj^dske Krigsbeskadigede og ekterladte den forsorgelse, de kor ^iden
oppebårer, /^t jeg bar sogt at bevise, at den i det
store og bele bod Krigsokrene mere end den t^ske
forsorgelse er i 8tand til, (ogsaa kordi ^^skland bar
bakt saa mange andre forpligtelser i Anledning ak
Verdenskrigen) kan dog ikke vsere ensbetydende med,
at jeg skulde s^nes, at den var kor rigelig.
I^ej, naar man vil vide min personlige Mening
berom, saa er det denne, at da det kun drejer sig om
et i forbold til Ilandets Indbyggerantal meget lille
^ntal forssrgelsesberettigede, og Danmark isvrigt borer
til de kaa lykkelige bande, der undgik Verdenskrigens
^sedsler, saa bor der ekter min Mening til enbver ^id
^des de sonderj^dske Krigsokre en god og rigelig for
sorgelse, og det er mit blaab, at der ved den I^edsksering paa bele statsbudgettet, der ekter alt at domme
maa kinde 8ted i nsermeste fremtid, vil ske en ind
tagelse med hensyn til den ber nsevnte forsorg, saa
det forsorgelsesniveau, der er bjemlet i fov ak
29. ?. 1924 ogsaa kan opretboldes kor fremtiden.
I. (Ü. Kock, i December 1926.
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Dertil kar l^0vedke8t^rel8en at keinXrI<e:
Det Materiale, vi i Zzer-l'illXgget til „Krigs-Invalidens" Deccmber-I^ummer har denettet og som at
^lr. Kock henstilles som ikke „t^ldestgorende og
uomtvisteligt", har vi taaet tra og senere torelagt tor
sagkyndige steder og personer, som ligesom vi be
tegner de Kockske fremstillinger som „hvilende paa
et ials^t Orundlag" og som ved Oennems^n at den
Kockske /^thandling udtalte at disse „Oplosninger er
urigtige". Det har vi skrittligt og formanden er rede
til at torelzegge Hkrittst^kkerne i Original, til hvem
som helst der onsker det.
^t atgore det faktum, at den t^ske Rentemod
tager kan Kobe mere tor sin Kente, med talemaader
som at det „ikke mere lonner sig at hamstre", viser
paa hvor svag en Lasis Kontorchetens „Modbevis"
er ophugget.
?>laar Kontorcheten siger, at han „i en saa kort Af
handling selvtolgeligt har maattet undlade at omtale
en hel Del" bestemmelser, der er til fordel tor In
validerne etter den t^sl<e fov, saa kan det delvis
anerkendes som berettiget. ^Vlen hvorfor har kontor
chefen saa benyttet de Lestemmelser i den danske
1.0v, ingen klager over, i saa udstrakt et Omfang?
Og paa den anden Tide: hvorfor antyder eller
neevner han ikke de Bestemmelser i den t^ske
Ordning, der har saa stor Betydning, og som
mangler i vor I^ov?
I hvert fald er Kocks „Modbeviser" ingen ^tkrsettelse ak de taktiske Oplosninger i vor Kedegorelse.
Vi anerkender Invalideskolens Virksomhed og
takker den private Institution, der har oprettet 8kolen
og Gekostet storste farten at dens Dritt.
Vi har ikke sagt, at 8vzerbeskadigede har Krav
paa en 8tatsstilling. Det er vel en 8elvtolge, at ikke
enhver Krigsinvalid er egnet til at vzere statstjeneste
mand. ^len ^r. Kock antorer ^o selv de bestemmel
ser. der udelukker tra at taa „beamtenschein", og
disse bestemmelser er det bedste 8var. sserlig naar
man saa lzeser de ligeledes at Kontorcheten nsevnte
„Orundsät^e" til lovbestemmelserne. De at os nzevnte
tal ang. 8vzerbeskadigedes Anbringelse i taste stil
linger taler godt nok imod fir. Kocks „Modbevis".
til de bestemmelser, Kontorcheten ikke kender
og gerne vil blive oplast om, horer hl. a.
k^. V^. O. § 22: — verpflichtet, den beschädigten
und den Hinterbliebenen hei der ^ahl eines ge
eigneten berutes, hei der berutsausbildung und hei
der Unterbringung sowie frhaltung im frvverbsleben
beizustehen und behiltlich 2u sein. - —.
K. V. O. ^ 74, hvor der er tale om delvis Ka
pitalisering at etterladtes denter.
fndvidere en hel Del Bestemmelser i Renhold
til „k. V. O." og „fürsorge-ftlicht-Verordnung".
Det vilde tage mange trykte 8ider at 8torrelse
som denne, tor kun at give et nogenlunde klart
Lillede at alle disse bestemmelsers fraktisering og
Virkning i fraksis, som er det. det kommer an paa.
fidt mere Kendskab til det t^ske forsorgelsesvsesen kunde man dog tordre at Kontorcheten end

det, der rober sig i at Kontorcheten ^trer den Optattelse. som om ..fürsorgestellen" var lokale Kontorer
i fighed med „forsorgelseskontorerne" etter dansk
fraksis. ..fürsorgestellen" administreres at storreV
Kommunaltorbund. tordi ^iget mener, at det er bedst ^
tor de torssrgelsesberettigede. R.iget betaler. Dette
er tastlagt i tlere fove. Og alle „fürsorgestellen"
har en sserlig Hovedafdeling for Xrigsofrene.
flvad Kontorcheten siger i det tolgende ^tsnit,
behoves ikke at modsiges. Det er bevist, at Kontorchetens fremstillinger ang. disse 'fing staar paa en
meget vaklende fod.
Det maa selv tor en kun nogenlunde uhildet
fzeser vsere utorstaaeligt. at en ^land i Kontorchetens
8tilling ved at gennemse og arbejde etter otticielle
t^^ke tabeller, ikke bliver opmserksom paa de pro
centuelle tillzeg, sserligt da, naar man rigtig arbejder
hen paa en „objektiv Vurdering". Det samme galder
om Kontorchetens sammenligningstabel (som ogsaa
brugtes at Ministeren) og de ^.tsnit i Kocks „^lodbevis", der t^der hen paa disse forhold.
?^aar 2 ^/g at de t^ske Rentemodtagere taar fle^etillseg, er det alligevel et temmeligt stort tal, naar
man tager flens^n til, at dette tillseg ikke gives til
saadanne, der er paa Ifospital, taar „f^ausptlege" eller
andre sserlige Vdelser til beksempelse at Krigslidelsen,
og heller ikke til dem, der kan tjene noget ved ^.r- Z
be^de (undtagen blinde).
V^ore Angivelser ang. „^usat^rente" beror ikke
paa en I^listorstaaelse, men er taget etter tabellerne.
Derimod beror Kontorchetens fremstilling i ovenstaaende „Modbevis"
antager vi i K.'s favor —
paa en ^istorstaaelse at de t^ske fovbestemmelser.
I hvert fald har han overset nogle at dem: (§ 90
K. V. O., ^tsnit 4 og 5 samt tilhorende „Orundsat-e"
,,^lärteau8g1eichs"-Lestemmelser osv.) fndvidere maa
der tages ^ens^n til de store fradrag, der etter den
t^ske skattelovgivning toretages tra den egentlige Ind
komst. ftter n^ere statistiker (Kontorcheten griber
tilbage til 1924; at hvilken (^rund ved vi ikke) ser
frocenttallene helt anderledes ud og rettserdiggor
tuldtud vor faastand, at storste Delen at de 8vzerbeskadigede taar „^usat^rente", saatremt de ikke har en
nogenlunde Indtsegt ved tast frhvervsvirksomhed.
Og her maa der tages t^ens^n til, at de tleste 8vserbeskadigede har taaet tast, lonnende frhverv i det
otkentliges eller frivates seneste.
at de 8vzerbeskadigede, der ikke har tast,
ved „Tchvverbeschadigtengeset?" opnaaet, lonnende
frhverv, taar det torhojede l^dligningstillzeg: ca. 88^/0
at alle Rentemodtagere taar fldligningstillseg. kon
torchefen skulde have set sig om efter nogle n^ere
statistiker end dem tra ^.aret 1924, i hvilket ^.sr for
sorgeisen etter Ouldmarkens Indtorelse led under de
vanskelige okonomiske forhold, som (Genopbygningen
(V^iederautbau) torte med sig og i hvilket ^.ar der
kun brugtes ca. 1/3 at de Midler til forsorgeisen,
som der er anvendt i det indeværende finansaar
(1,1 Milliard Ouldmark).
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Vore „kakta" bliver, hvad de var.
De Lestemmelser ang. de 10
Letaling til /^1e)il1icinen, som Kontorchefen angiver ikke have dunnet
niinde „nogensteds i cle t^ske lovbestemmelser", staar
^
selve „K. V. O."; X. V. LI. Nr. 928 at 192Z; IX
M55. 24 O I ak 2. 2. 24; K. V. LI. at 1926; K. V. 0.
)i<>ide 1?8 og alle de til disse lovbestemmelser horende
^^dforelsesforskrifter. ^>1en denne Regulering. hvor
efter den ringe Del Invalider, der selv maatte betale
slle (i?raksis ubetydelige) 10"/,». blev fri for at betale
sillisse, er at ^ngere Dato, og at den Orund ved Konivorchefen, der tilsyneladende !<un er kendt med de
.kllaarligere gamle Bestemmelser fra Overgangstiden fra
k?apir- til ()uldmark, vist ikke noget om den.
^t Kontorchefen ikke kan indse, at bans LeLiragtninger ang. 8^gehjselp efter t^sk lov er falske
Zyg vildledende, og derfor i sine korsog paa ,.^1odsoevis" af vore Oplosninger i h. t. til de t^ske love
ti:iterer en Del af en grundliggende lovparagraf, uden
^at nsevne de til denne borende lldforelses- og andre
uzupplerende Lestemmelser, saa viser det, at Kontorrlhefen enten ikke kender de t^ske love eller ikke
livil gengive dem saaledes, som det burde ske i en
;e;aadan halvofficiel kremstilling.
hvad der angaar Hospitalsbehandling, staar vore
z(Dpl^sninger fremdeles urokket, og Kontorchefens i
^.^lodbeviset" gentagne l?aastande er urigtige. hospilealsbebandling af uhelbredelige Invalider sker i
^^skland i udstrakt Orad i alle mulige hospitaler,
^o^gebuse osv. — og det sker ikke i Modstrid med
o^ovbestemmelserne.
Lnhver korssrgelsesberettiget taar i l'^skland
?raksis (og etter lovene) den 8^geh^selp, ban
lliller bun behover eller krsever. Denne 8setning af
o^ore Oplosninger soger Kontorchefen at imodegaa
znned en ganske uanbragt 8p^dighed. Vi indestaar
ststtende os paa lovbestemmelser og indhentede
l(Dp1^sninger — for vor Kedegorelses Kigtighed.
soelvtolgelig — og man turde forudssette, at ogsaa
)^<0ntorchefen er klar over en saadan korudszetnings
sselvfolgelighed, efter selv at have sagt, at i l^skland
is„endda de mest enkle 8porgsmaal" behanclles efter
snoje Lestemmelser — kan Krigsofret i 'l^skland lige;L?aalidt som andre 8teder krzeve uberettigede Vdelser.
Det samme gselder om „Dagpenge", der betales,
ro!om vi har nsevnt det. Desuden gives der en ^derZiigere Erstatning for tabt Arbejdsfortjeneste; men i
vnvert l'ilfselde Dagpenge, ligegyldig, om Invaliden
^aber fortjenesten eller ikke. (Vi tilstaar, at vor
>i?remstilling i dette kunkt maaske ikke var tydelig nok).
De „visse Kendsgerninger", „som enhver kan
iXXse i de t^ske Lestemmelser". og som Kontorchefen
snnener vi har nsegtet og skulde..behandle varsommere",
af os behandlet paa en ^laade, der kan staa for
lnmhver Kritik. I ^skland faar Invaliden ikke alene
liil de 8ko, der slider hurtigere ved Len^ttelse af
uiunstige lemmer, sserlige llnderholdstilskud, men
iZogsaa til Klsedningsst^kker. der af samme Orund
^oftere end normalt skal fornyes eller repareres.
6—9 i den af Kontorchefen anforte korordning og
znndre Lestemmelser). Vi nsegter en Qang til med
sLestemthed, at den 8^gehjselp, vi har etter lov
?^r. 100, i ?raksis er mere omtattende end den
5ltter
V. (?. Den kunde veere det, naar lov
i^r. 100 blev praktiseret etter den Opfattelse,'lov
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givningsmyndigheden har nedlagt i selve loven.
Z^gehjaelpen er jo netop et af de ?unkter. de
sonderj^dske Invalider har mest at klage over.
lyseste Afsnit af „Modbeviset" anerkender vi lige
saa lidt som nogle af de andre (med indtagelse af
de anforte Kentesatser) som rigtig eller berettiget,
„^usat-rente" til efterladte betales i 'liltselde ak „Ledürfnis" — ikke „l'rang" ^ efter de allerede om
talte 8atser. Det turde vsere vanskeligt for Kontor
chefen at paastaa det, han gor, naar han kunde og
vilde korstaa den t^ske lov, som clet er nsdvendigt
efter dens ^.and og Logstav.
lfterladteforssrgelsen er i ^7^skland bedre end her
i landet; der behoves ingen Leviser fra kraksis;
lovbestemmelserne siger nok. Vi henviser endnu en
Oang til: llddannelsesretten, 8^gehjselp, „lürsorgestellen" hele omfattende Virksomhed; men ogsaa, hvad
Kente-kenge-Vdelserne angaar
som vi ikke altid
anser for det vigtigste
er de t^ske efterladte gennemgaaende nzesten lige saa godt stillede som vore, ogsaa
hvad ^ffindelserne til Lnker angaar. I et bestemt
Omraade er der i ^aret 1925—26 affunden 427 Kriger
enker, som ialt har faaet 684 217,80
altsaa
gennemsnitlig ca. 1600 ^1k. ^t bruge det lldtr^k
„langtfra" turde altsaa ikke vsere berettiget.
I^Iaar Kontorchefen vil have bevist, at „kürsorge"
virker saadan, at kaldnes korseldre praktisk ikke kom
mer til at lide ^rang, kan Kontorchefen overbevise sig
om dette ved en Kejse over Orzensen eller ved at
lsese: Amtliche Nachrichten des Keichsarbeitsministeriums, I^Ir. 225; Leschluss des Keichsausschusses für
K. L.- und K. h.-kürsorge af 10. Dec. 1919; K. V. at
1Z. 2. 24; K. V. 4. 12. 24; k. V. O. LI. I 8. Z98; samt
alle dertil horende Lestemmelser. saasom „Kegierungserklarungen". „Orundsat^e". „Ausführungsverord
nungen" osv. Vigtigst er en Kegeringserklsering samt
tilhsrende „(Irundsät^e", at ikke noget Krigso^er
nogensinde maa blive nodsaget til at henvende sig til
det almindelige offentlige korsorgelsesvsesen. I>Iaar
Kontorchefen ikke har de nsevnte love osv., kan han
faa dem at se ved hovedbestyrelsen.
kn klentvdning til vor sociale lovgivning kan
ikke afgore saadanne 8porgsmaal.
8aa kommer Kontorchefens formentlige „Imodegaaelse" til „Administrationen", vor l>0V8 og Xontorchetens smmeste ^ted, det 8ted, alle vore Klager
egentlig er rettet imod. Vi har ikke klaget over
denterne, har ikke klaget over vor lov som saa
dan; vi har altid med Ivette klaget over Ad
ministrationen, derhaandhsever lovens Lestemmelser
paa en ^laade, lovgiveren ikke kan have tsenkt
paa ved lovens ^Kattelse. Det vil i nzermeste krem
tid nok blive nsermere belast ved en henstilling til
legeringen.
Vore liddrag af t^ske love er hverken „reven
ud af deres 8ammenhseng" eller at betragte som noget,
der skal danne ^gitationsstof, der tager sig meget godt
ud paa kapiret". Vi har overbevist os om, at de anforte Lestemmelser praktiseres, som de staar paa
?apiret. Og det kan ikke vsere anderledes ved en lov,
hvor der „endog" de mest enkle 8psrgsmaals" (Kock)
kraktiseringerfastlagt vedlldtorelsesbestemmelserosv.
hvad vi har sagt om „Krav paa Lehandling" for
Krigslidelsen, er noget helt andet, end det Kontor
chefen har antydet. I lldforelsesbestemmelserne til
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k. V. Q. §§ 4—7 („I .eit8ät ^e" o. a.) 8taar der, 8om ak
08 antsrt, tydelig nok, at Lekandlingen kan Krseve8,
naar derved (uan8et om ilanden tsar Kente eller e^)
8undked8tor8t^rrel8er eller Indvirkninger paaLrkverv8d^gtigkeden 8and8^nligvi8 kan tiernes eller mindres,
naar deres korvserrelse kan torek^gges eller „korperlicke öesckwerden kekoken werden können". „sand
synligvis" er et Ord, der maa tages no^e klens^n
til. Vi tastslaar endnu en Qang etter at kave taaet
yderligere Oplosninger i isende, at Xrigsokret etter
den t^ske I.ov faar den tornsdne snskede 8^gekjselp, saasnart nogen I.sege - ligegyldigt kvilken
— andetaler Lekandlingen. Kontorchefers spydige
Lemserkning til disse l'ing skal vi ikke ketatte 08
med. Den viser ilandens „korstaaelse" ak de ^ing,
kan er sat til at arkene med.
822 kommer det eneste Afsnit i Xontorckekens
^Vloddevis, der ikke direkte kan kaldes urigtig.
Det er /^.tsnittet om Kenterne til ker i landet koende
Invalider, der taar deres Kente keregnet etter t^ske
8atser. ^len di88e er de lavest mulige t^ske 8atser
(Ortsklassse D). Den mest rettserdige Ordning vilde
etter de stedlige korkold vsere en Beregning etter
„Sonderklasse" ->- ^illXg.
I Hammenkaeng kermed vil vi kem^rke, at nogle
at de Kentesatser, vi i vorfremstilling kar nsevnt, er
de kogest mulige. ^ng. nogle andre (korzeldrerente
t. Lks.) kar vi tiltzeldigvis endda taaet meget lave
8atser gengivet.
Endvidere er der mange andre Ilrigtigkeder i
Kontorscketens „Imodegaaelse" eller„^lodkevis"; t. Lks.
den konkrete ?aastand, at „Illkergangsgeld" ikke mere
ketales.

^len vi vil ikke klive ved at antsre Lovkestemrnel8er i Diskussionen med en ^>1and, der ikke kan
— og vel keller ikke vil torstaa — det, der ikke er
ikans Lavsr. ^len dette er meget at keklage, da Xontorcketen ^0 egentlig skulde vsere den ^Vland i Ilandet,
der l?edst kendte alle de torskellige I^ove osv., der
ker er l'ale om.

Vi kar ikke tolt 08 ,,tri8tet til" at skildre korsorgelsestorkoldene i et andet Land med de lyseste
larver. Vi kar givet 8var paa l'iltale og staar ved
vort ^var uden paa mindste ^laade at kunne an
erkende Xocks 8var som „Modbevis" til vore kremstillinger.
Vi ved, atKrigsotreneil^skland og andre Ilande
kar en Del at klage over. Og vi kender sikkerligt
kedre end ^lr. Kock de t^ske Invaliders Krav i saa
henseende. Vi agter keller ikke at skjule Manglerne
ved den t^ske Lovgivning. I^lvis ?Ir. Kock kavde
katt 8aa megen Intere88e tor de kolk, Kvi8 korkold
kan er 8at til at varetage, o^var kommen til de 8onder^d8ke Invalider 0A etterladte8 8ommer8tXvne (vA til
kXlle8moder kenkold8vis i Vojens oZ l'inZlev, kvortil
t^r. Kock var saerli^ indkudt) vilde kan kaade kave vseret
nsjere informeret m. ?I. t. de Azeldende I^ovkestemmelser i andre Ilande, 0A vilde kave taaet Oplosnin
ger om, kvad det er, der klages over i di88e Ilande.
Vi vil til slutning igen tremtsre vor hovedanke mod
I.0V ?>lr. 1OO at 29. Z. 24, og det er:
Ikovens Administration.

.,

l'r^kt i ?. L.

Loßtr^likeri. 8snäerkorA.
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fgr ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

-i» Sen 1. Februar IM <6-

Til samtlige Afdelinger
og alle Medlemmer.

Vort Medlemsblad er nu blevet en fast Del indenfor
?oor Organisation. Det var at onske, at det endnu mere
nunde bringe Bud til den enkelte, om hvad der rorer sig
indenfor Organisationens Ramme.
Der vil nu fra 1. April blive truffet en anden Ordniing med Hensyn til Driften af Bladet. Hidindtil har
s n selv betalt det med 10 Ore pr. udkommen Nummer og
s det saa til sidst for samme Pris tilstillet gennem Postjzzcesenet, en Forbedring i Omdelingen, der jo er ideel
iz'emfor for, omend den er lidt kostbar, opimod ca. 1200 kr.
svarlig for godt ca. 2600 Abonnenter. Hovedkassen har
iöidindtil saa betalt lidt til.
Fremtidig er det nu Meningen at lade Bladet ndgaa
jj'it til Medlemmerne og uden at toere af Hovedkassen,
Nvcertimod haaber vi at kunne fodre den lidt. Nu maa
Medlemmerne dog ikke tro. at der er opdukket en Krösus,
?Xr afholder Driftsudgifterne. — Der er det, nu Bladud>Illllget onsker og ret meget beder baade de enkelte Riedm:mmer hver for sig og soerlig Afdelingernes Formomd
N kasserere om Hjcelp og Stolte til at bringe planen
cid i Virkelighed.
Planen gaar ud paa at samle Annoncer fra Noeringslivende i Byen og paa Landet. Annoncerne skal goelde
?or hele Aaret (fremkommer altfaa 12 Gange og vil
Mive trykt paa et Omslag uden om selve Bladets Loesesoof). Annoncernes Pris bliver 18 kr. og opefter for hele
solåret, alt efter Storrelfen.
Skulde det ikke kunde lykkes hver Afdeling at skaffe
m Del Annoncer? Denne Opgave er vel ikke vanskeligere,
6md at den nemt maa kunne loses.
Il Lobet af Februar Maaned kommer Annonceagenten
ll alle Afdelinger og haaber ved Hjcelp af Foreningens
w?ormand, kasserer eller en anden kammerat at faa
mlnnoncerne samlede, og samtidig de Oplysninger der i
zyver By kunde fremme Annoncesamlingen. Noermere
Oplysninger faas og Anmeldelse af Annoncer sker til
)v5ogtrykkeriet A. C. Eggert, Sonderborg, Perlegade 73.
Lad os alle arbejde for Virkeliggorelsen af denne
aMan og dermed gavne os selv og styrke vor egen og
lmovedkassen.
Med kam. Hilsen! Bladudvalget.

Bliver krigsinvaliderne og Efterladte
Genstand for Aedskceringer?

Idisse Tider med Rygter om Nedskcering, Besparelse,
m>mlcrgning og Tilpasning til Forholdene, hvoraf en Del
lal have Rod i Virkeligheden, men meget er Frugter af
nzervos Uro. er der vel nok Grund til at mane til Ro
N Toenksomhed.

Z. Aargang

Der har saaledes efter Forlydende vceret Rygter
fremme om Nedskcering paa vore Invalide- og Efterladterenter, om Besparelser og Indskrænkninger paa kontoen
Sygehjcelp m. m.
Desangaaende har jeg for at skaffe faktiske Oplys
ninger vedrorende disse Forhold forespurgt kontorchefen
paa Invalidencevnet om Nyt paa dette Omraade.
Hr. kontorchef Kock udtalte:
„Der er absolut ikke noget fremme om Planer vedrorende Nedskcering af Rentesatserne. Def er ikke afkrcevet
Ncevnet nogen Erklcering af nogen Art". Og han betonede, at det sikkert heller ikke vilde komme. Det var
hans Haab, at disse heller ikke vilde blive Genstand for
nogen Nedsættelse udover de Fald. Pristallet iflg. Loven
matte medsore.
Naar der er Tale om Invalidelov, saa er der maaske
tcenkt paa den til Sygekasserne tilknyttede civile Invalide
lov, hvis Rentesats jo er 800 kr., naar Invaliditeten har
medfort en Erhvervsnedscettelse af 66-/:; "/o. Under denne
Procentsats bliver jo ingen Rente tilkendt. Denne Sats
paa 800 Kr. er fast og ikke undergivet Pristallets Forandring. Og det kan jo ncermesk tcenkes, at det er denne
Lov, der menes, da der jo ncevnes en Sum paa ca. 20 Mil.
og den Sum kan jo slet ingen Forbindelse have med
den militoere Lov. Men vi maa jo huske paa. at det jo
er Rygter uden nogen Virkelighedsbaggruud.
Eller
maaske er der sket en Forveksling af den militoere Inva
lidelov Nr. 100 af 1924 med Militærudgifterne, hvor
der skal uedskceres med adskellige Millioner. Men det
vedrorer jo slet ikke os.
„En anden Ting er. at Ncevnets Budget maaske vil
blive beskaaret i ikke saa lille en Grad, og det vil medforeFormindskelse af Gagerne og maaske nogle Afskedigelser,"
udtalte kontorchefen. IBeroring dermed kom vi ind paa
Nedskceringerne for Tjenestemandenes Vedkommende, og
vi var enige om, at vi personlig nok skulde faa den financielle Operationskniv at mcerke. Men alt dette, baade
Ncevnets og Tjenestemandenes Forhold, saar jo ingen
Indflydelse paa den militoere Invalidelovs Omraade. Han
udtalte flere Gange, at den efter hans Mening ikke vilde
blive Genstand for nogen Nedskcering.
Ligeledes forespurgte jeg om der paa det orthopcediske Omraade vilde indtroeffe nogen Forandring ved Tildeling og Bevilling af Fodtoj. Proteser m. m.
„Nej, absolut Nej. Der bliver arbejdet videre efter
den hidtil brugte Norm, der vil ingen Afvigelse ske." En
Foresporgsel om det havde noget paa sig. at der kuu vilde
blive bevilliget f. Eks. en Stovle til det syge Ben, mens
den anden skulde betales af Invaliden, der var tvungen
til at benytte orthopcedisk Fodtoj besvaredes bencegtende.
Der bliver tildelt to Stovter som hidindtil, en til det syge
og en til det sunde Ben uden Betaling. Vi har jo faaet
et Par Ben; selv om det ene er bleven daarligt og unormalt
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er der jo dog Brug for Fodtoj til dem begge, og et Par
er nu engang et Par, og det vil ikke blive cendret. Jeg
indflettede en Bemcerkuiug om Handsker, hvorledes jeg en
Gang til min Kunstarm fik 2 hojre Handsker og i den tyske
Tid fik et Par, hvoraf jeg maatte betale den ene med 55 Alk.
Der vilde fremdeles blive bevilliget 1 Par Stovler, 1 Par
Handsker.
Da Finansloven med dens mange Tal jo forst vil
foreligge, naar alle de Love, der kommer ind under eller
bliver berort af kriseforslagene, er vedtaget er det for
tidligt at udtale sig om Summerne, der vil blive opfort
til Bestridelse af vor Invalidelovs Udforelfe. Men efter
Formodning vil den ikke adskille sig meget fra Aaret forud.
Om Gennemforelse af nye Lovforslag kunde kontorchefen ingen begrundet Formening have. Det vil sikkert
voere vanskeligt at formaa Rigsdagsmandene til at interssere sig for Forslag, der vil medfore okonomiske Ofre for
Statskassen. Det er Tiden vel ikke til. Alen det kan
maaske nok lykkes at saa vedtaget noget, der vil betyde
Forbedringer, naar de ikke er af videregaaende okonomifk
Natur. I den Henseende foetter vi vor fulde Tillid til
vor Hovedbestyrelse. Den vil efter Evne arbejde til
Fremme for vor Sag. Det er vi overbevist om.
Fordi det bliver vanskeligt at faa opnaaet alt, vi
gerne onsker og anser som vor Ret. den som Samfundet
maa yde os, derfor behover vi ikke at skrinlægge det.
Vi vil saa gemme det til Tiderne bliver bedre.
Det gavner ingen og bringer ingen fremad ved at
gaa irette med det forbigangne. De Fejl, der er sket.
staar ikke til at gore ugjorte. Vi vil trods alt fortroste
os til Fremtiden og tro, at der dog kil Slut ikke vil vcere
nogen der vil tilfoje os ondt. Der er en god Regel i
det at scette Tcering efter Ncering og ikke vende Ordsproget
om og krceve Noering efter Tcering.
Jeg kan ikke slutte disse mine smaa Bemærkninger
uden at udtale den Formening, at det danske Folk gennem
den Lov, under hvis Virkning vi nu staar, samt den
forste midlertidige Lov, og hele Sagen som Helhed taget,
har behandlet os hcederligt og velvilligt. Paa afgorende
Punkter er der bleven budt os god Forstaaelse. Det skal
vcere anerkendt, og jeg er vis paa, at mange af kammeraterne i Organisationen vil vcere af samme Mening.
Men samtidig skal det betones, at der paa andre
punkter er Grund til Abndringer og Revision. Derfor
bor vor Organisations Arbejde ufortrodeut sortsoettes kil
Held og Lykke for det hele som den enkelte.
Bredsken Skole i Januar 1927.
Joh. Clausen.

Efter Meddelelser i „Reichsbund"
er der paa Grund af den i Dresden sidste Aar krnfne
Bestemmelse udstedt Bebudelse om Afholdelse af den
4. „Reichsbundestag" i Hamborg, den 22. til 25. Maj 1927.
Dette Mode vil blive afholdt i Gewerkschaftshaus.
Paa Dagsordenen staar Valgtil Udvalg, Beretninger
Foredrag og Droftelser af
1. Forsorg og Forsorgelse i Almindelighed
2. De Efterladtes Stilling i Offentligheden, Opdrog
gelse og Undervisning af krigerborn.
3. Vore Selvhjcelpsforanstaltninger
4. kampen for eget Hjem.
5. Vor Stilling til Statsformen og Fredsarbejdet,
samt Drostelse af Vedtoegter og Valg.
Maaske kan enkelte i vor Organisation have Lyst
og Lejlighed til at overvære denne konference, som sikkert

paa mange Omraader vil virke uddybende paa Forskaaelsen
for vore kaar og Nodvendigheden af Sammenhold oq
Organisation.
Til Begyndelse af det nye Aar skriver Reichsbund^c
under Overskrift Nyt Aar - nye kampe:
Det ser ncesten ud til, som om det nye Aar betyder
en lukket Bog for Krigsinvaliderne. Hvad skal dette Aar
bringe for dem? Vil det bringe Forforgelfeslovens
endelige Form? Hvert Aar har hidindtil bragt en 2Endring af Lovene, flere endda en hel ny Bearbejdelse;
sidste Aar bragke den 4. Novelle. Af Regeringen blev
ved dens Vedtagelse udtrykkelig henvist til, at denne Lov
ingenlunde kunde goelde for at vcere den endelige.
Med Grcemmelfe maa der henvises til, at netop den
sidste Nyordning har fremkaldt foroget Uro i Stedet for
den tilstrcebte Ro og Tillidsfuldhed blandt krigsinvalider
og Efterladte.
De finansielle Frugter af den sidste Novelle var helt
utilstrækkelige. Derfor er det intet Under, ak der paa
konferencerne vedtages til Arbejdsministeriet at indsende
Andragender, der vil forekomme som gamle Bekendte, et
Tegn paa, at meget ikke er blevet bedre.
Naar nu igen en Nyordning er nodvendig, saa maa
der onskes og haabes, at der ikke bliver gaaek for lempeligk frem. kun en gennemgribende Forbedring af Forsorgelsen vil i sig bjcerge Muligheden for. at der ikke hvert
Aar skal skaffes nye Love og Lovændringer.
Det, som fremfor alt maa opnaas, er en finansiel
Udligning af Renten, faaledes ak de kommer til at svare
til de virkelige Forhold.
Det er uvoerdigt, at celdre Efterladte faar tilkendt
Rente uden Tilloeg, Renter der er ret minimale. Det er
modsigende ak tvinge ncesken arbejdsndygtige Invaliders
til Beskæftigelse i Ly af Svcerbeskadigekloven, fordi Renten
uden Bierhverv er for lille. Renterne for denne Gruppe
maa vcere saaledes udmaalt, at det bliver muligt at sorei>!
en sorgfri Tilvcerelfe. Tillcegsrenkesysiemek er for vidt '
drevet; Tilloeg skal kun tilkomme helt arbejdsudygtige og
Efterladte. Men den nuvcereude Rente med de mange
Tilloeg er ikke saaledes beskaffen, at der kan skceres noget
fra. Vi maa bort fra Tillceggene og faa Grundrenten
forhojet.
Med Stabiliseringen af Monter maa ogsaa folge en
Stabilisering af Forsorgelsen.
I 1927 er der forudset:
Til Renter til krigsinvalider 377 0000M Mk.
.. Efterladte
614000 000 ,.
„ Officerer og deres Efterladte
1216407 400 Mk.
I 1926 var Renterne for Invalider 387000000 Mk.
for Efterladte 716000000 Mk., og for Officerer og deres
Efterladte 231371 150 Mk.
Desuden er der forudset forskellige Belob til Affin
delse m. m.
Der findes 786600 krigsbeskadigte, 370981 Enker,
917 890 Born, og 225162 Forcekdre der faar Rente.

I Anledning af de i „Vestslesvigs Tidende'
fremkomne Artikler „Upolitisk Jnvalidepolitik".

Vor Organisation (scerlig vel Hovedbestyrelsen) varlig
bleven beskyldt for at have drevet Politik i Anledning ^
af Besvarelsen af kontorchef Kocks Artikler. E n a f - f
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^ Hovedbestyrelsen gennem Ritzaus Bureau udsendt Erklcering
y var ikke fremkommen i en Del af Aviserne.
Ved en Droftelse om Afholdelse af en planlagt Basar
1 i Tonder, hvortil Repræsentanterne for Aviserne i Tonder
y var bleven soerlig indbudt, fremhævede jeg som Medlem
0 af Hovedbestyrelsen det ovenanforte og understregede, at
2 Organisationen ikke havde drevet og heller ikke vilde drive
5 politik. (Et korrekt Referat af denne Droftelse findes i
1 Vestslesvigs Tidende.)
Lidt senere fremkom der i Rubrikken „Tonder" af
n ncevnte Avis fra redaktionel Side og fra „Danske Invail lider" (uden Angivelse af Navn) sicerke Angreb paa Lokalv afdelingen Tonder og mig som Formand, gaaende ud
q paa, og beskyldt for, at vi her i Tonder driver politik
c> og ak vi skulde have lavet Opraabet „Zehn Fragen und
zehn Antworten", som fremkom til Folketingsvalget.
Der skrives bl. a., at Lokalafdelingen er almindelig
6 bekendt for sin Tyskhed. og at Afdelingen og jeg ved
6 denne vil bringe Splittelse ind i vor Organisation og saa>! ledes vilde voere en Fare for samme.
Det anforte Opraab er saavel Lokalafdelingen som
n mig fuldstændig uvedkommende.
Indenfor Lokalafdelingen som i hele Organisationen
? kender vi heldigvis ikke noget Vegreb „danske" og „tyske"
k krigsinvalider. Vi kender kun Invalider og kammerater
ls fra Krigens Tid, og vi har andre Opgaver at beskoeftige
0 os med end „dansk" eller „tysk".
At der fra Lokalafdelingen eller mig personlig skal
sj true Organisationen nogen Fare, er det vistnok kun Lokal? redaktoren fra Vestslesvigs Tidende, der tror. At det
ö Sammenhold, som findes indenfor Organisationen og slaar
1 Bro over nationale og sociale Forskel, derimod er en og
0 anden en Tjorn i Ojet, har tydeligt vist sig.
Men Organisationen bor logge Moerke til, hvorfra
1 Vinden kommer og tage sine Forholdsregler derefter, og
forovrigt tage sig det med en knusende Ro.
Tonder. den 14. Januar 1927.
F.Andresen.
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ß havde til Soudagen for Jul. den 19. Dec., sammenkaldt
2 Lokalafdelingernes Delegerede til Godkendelse af Amts6 basarens nu afsluttede og reviderede Regnskab og Droftelse af Anvendelsen af det fremkomne pome Overskud.
Kl. 9'/2 indledede Formanden Modet med et Vel>? kommen, og efter at de enkelte Afdelinger havde oplyst
0 om deres Delegeredes Antal (alle Afdelinger var reprcezj senteret med 34 Delegerede) optoges Dagsordenen. Forn manden bad om en hurtig og saglig Forhandling, saaledes
v at Delegeretmodet kunde sluttes kl. ca. 10^ og at saa
6 det averterede protesimode. som man haabede kunde sluttes
cl ved 3 Tiden, og hvortil Hovedbestyrelsen vilde mode,
kunde begynde prcecis.
paa Sporgsmaal og Anker gav Formanden forskellige
1 Oplysninger bl. a. om Leje for Salen, der var lovet os
g gratis, men dog kom til ak koste 500 kr., fordi det lovede
?i ikke blev holdt og andre Udveje ikke var mulige, om
,o andre punkter i Regnskabet m. m. Droftelsen sluttede
m med en enstemmig Anerkendelse af det gode. meget nyttige
lL Arbejde. Udvalget havde ydet. og Regnskabet godkendtes.
paa Forslag blev der derefter bevilliget en Godtig gorelse for tabt Arbejdsfortjeneste til Formanden, kassen reren og Indsamleren, der hver isoer havde vceret med
lij til at trcekke Hovedlosset under Basarens Forarbejde, og
ij truffet Bestemmelse om forskellige Smaasager, Efterdon-

ninger efter Basaren.
Under Modet morede man sig tit over Nis, der
trods sin Skoebne, blind, har bevaret sit gode Humor, og
som ved sine dratiske Indlceg i Debatten udloste mangen
munter Latter.
Om Anvendelsen af Overskuddet udspandt der sig en
lomgere Forhandling under hvilken Hovedbestyrelsens
Medlemmer kom tilstede og hilstes Velkommen af For
manden. Sidste Aar var der bleven fordelt 20 kr. i
konfirmationshjoelp. 125 kr. i Begravelseshjalp og til
Sygehjcelp op til 50 kr. i hvert enkelt Tilscelde. Og alle
disse Bidrag havde tomt kassen. Der stilledes forskellige
Forslag om Nedsættelse og Forhojelse af de forskellige
Bidrag. Resultatet blev. at der til konsirmationshjcelp
dette Aar skal udbetales 20 kr. og til Begravelseshjalp
100 kr., medens der skal bevilliges Sygehjcelp som hidindtil. Scerlig med Hensyn kil sidste Hjcelp blev der
skiftet mange Ord om Onskelighed, Betimelighed, Nodvendighed og Udbetalmgsmaade. Bestyrelsen fik frie
Hcender, og det betontes, at det var meget onskeligt, om
Andragender om Sygehjcelp fremtidigt maatte vcere bilagt
med Novnets Besked om Indlæggelsen paa Hospitalet
eller Afdelingens Bevis for samme. Den kunde bevilliges
i Hojde op til 50 kr., og saa blev vi enige om forelobig
at virke paa dette Grundlag, samle nogle Erfaringer og
paa nceste Delegeretmode saa igen at scette Sygehjcelpen
paa Dagsordenen.
Kl. 11 sluttede Modet.
I Tilslutning til A.-O.' Delegeretmode
blev der afholdt et protesimode mod den Fremgangs^
maade de i Social-Tidsskrift offentliggjorte Sammenligninger mellem tysk og dansk Forsorgelse betod. Netop
derved, at de opgivne Satser for Forsorgelsen ikke fuldt
var i Overensstemmelse med de faktiske Rentesatser, som
de var, da Oplysningerne blev brugt af Socialministeren
og derved tjente til at give et forvrcenget Billede af Forforgelsen i begge Lande i offentlig Omtale, fremkaldtes
dette Mode og Droftelsen paa dette.
Det blev paa dette klart fremhcevet, at det ikke var
Rentesatsernes Hojde efter dansk Lov, vi var utilfredse
med. altsaa ikke den i Lovens Ramme fastlagde Forforgelse, men Forsorgen for de enkelte Invalider og Efterladte, hvor en saadan tiltrcenges, scerlig Haandhcevelsen
afSygehjcelpslovensBestemmelser, samtManglenafHjcelpemuligheder ved Specialbehandlinger, Uddannelse m. m.
Et stcerkt og sluttet Sammenhold i Organisationen
uden Indblanding af personlige, politiske eller andre In
teresser kan kun her bringe os fremad, forbunden med
Forhandlingsvillighed og Evne. hvorpaa det jo heller
aldrig har skortet vor Hovedbestyrelse. Vi vil her paa
dette Sted sige dem Tak for de hidindtil naaede Resultater og haabe, at det fremdeles maa lykkes at opnaa
retfcerdige kaar og Forhold for os og vore Lidelsessceller.
Naar vi nn snart igen skal modes i Tinglev til
Fællesmode, vil vi med Interesse hore om hvorledes vore
Forhold ligger, og om Udsigterne for Opnaaelse af de
Ting, vi endnu mangler i. at vi kan kalde vore kaar.
baade Invaliders og Efterladtes, betryggende.

Vester-Sottrup Afdeling
I„Folkets Selvstyre" af 22. Decbr. f. A. i Referatet
om krigsinvalidernes protestmode hedder det bl. a. med
Hensyn til Afstemningen om Henstillingen, at kontorchef
Kock og Overlcege Overgaard skulde forflyttes til anden

Krigs-Jnvaliden"
Virksomhed, at „Henvendelsen blev enstemmigt vedtaget
under Akklamation".
Jeg vil herved gerne overfor Offentligheden og Medlemmerne i krigsinvalideforeningen erkloere. at det ikke
er rigtigt, idet jeg som Delegeret for Lokalafdelingen
Vesier-Sottrup klart og tydeligt sagde til Ordstyreren, at
jeg stemte imod, men maaske regnes en blind Mands
Stemme ikke med ved en saadan Afstemning.
Vester-Sottrup. d. 19. Ian. 1927. Nis Christensen.

Afdeling Rinkenoes
afholder Generalforsamling hos Gcestgiver Chr. Schmidt.
Sandager. den 16. Febr. 1927, Aften kl. 8. med folgende
Dagsorden:
1. Aarsberetning as Formanden.
2. Fremlæggelsen af Regnskabet af kassereren.
3. Vedtagelse om Krigs-Invaliden som Medlemsblad.
4. Bestyrelsesvalg.
5. Forskelligt.
P. B. V.: A. Hinrichsen.
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Tandslet Afdeling

I

afholdt den 15. Januar et godt besogt Medlemsmode i
Ertebjerg Kro. Da Formanden aabnede Modet ved
halvotte Tiden, var Lokalet fyldt til sidste Plads.
Forst holdt Lcerer Botzau. Tandselle, et interessant
Foredrag om sin Rejse til Frankrig i sidst forlobne Aar
Rejsen er jo foretaget under andre Forhold og Former,
som „krigsrejserne". Derfor vakte Skildringen felvfolgelig
de gamle Minder til Live igen og paahortes med udelt
Opmærksomhed.
Efter et fcelles Kaffebord talte Amtsorganisationens
Formand, H. Petersen, om Arbejdet indenfor Organisatio
nen og sluttede med at omtale de mange nye Foreninger
der er bleven oprettet i den senere og seneste Tid.
Amtsbasarens Regnskab optcestes. og forskellige Foreningsanliggender drosledes. Det vedtoges saaledes, saafremt „krigs Invaliden" som planet fra 1. April udkommer
gratis, da at nedsoette Medlemskontingentet til 4 kr., som
er det almindelige i andre Foreninger.
Til Slut loeste Lcerer Botzan „En Vandgang" af
St. St. Blichers Noveller.
Det gode Samvoer sluttede kl. 11^.
A. Schmidt.

Aabenraa Afdeling

.1

afholdt den 25. Januar et godt besogt Agitationsmode
paa Missionshotellet „Danmark".
Snedkermester Chr. Johannsen, der er Formand for
Afdelingen Aabenraa, aabnede Modet med en Velkomst
til Deltagerne og Aftenens Talere.
Som forste Taler fremdrogHovedbestyrelsens Formand,
Invalidekonsulent og Medlem af Invalidenoevnet. Petersen,
Haderslev,i en lomgere Redegorelse:„Foreningens Formaal
og Organisation". Han fremhcevede isoer de ny udarbejdede
Forslag til Lovændring eller Supplering af den bestaaende
Lov for militcere Invalider og Efterladte i Sonderjylland.
Medlem af Invalideraadet og Hovedforeningens
Kasserer, Mortensen fra Haderslev, var Aftenens anden
Taler. Han gav Oplysninger om Arbejdets Gang indenfor Raadet og samme Raads Sammensætning. Han udtalte bl. andet, at da der i Raadet er to Jurister og ingen
Lcege. maatte det, som der ofte var ucevnt, vcere mere
formaalstjenligt. om der i Stedet for den ene Jurist vilde
vcere tilknyttet en Lcege. Men hertil var at svare, at

det dog i Reglen i sidste Instans blev Juristerne, der kom
kil at klare de mange opkommende Tvivlssporgsmaal i
de forskellige Sager, der fra den enkelte Invalid eller
Enke blev Raadet forelagt til sidste Afgorelfe.
Efter at have omtalt de okonomiske Forhold, vi nu
skaar under og dem Fremtiden mulig vil bringe, tilraadede
han paa det indtrcengenste at söge Titslutning til Foreningen,
da vi kun i samlet Flok kan opnaa at forfoegte vore be
rettigede Krav.
Til Slut droftedes forskellige Sporgsmaal. Grosserer
Jens Schröder betonede nok en Gang, hvor nodvendigt
det var at slutte sig sammen og opfordrede til kraftigt
Arbejde for Organisationen. Inkassator Jorgensen, Aabenraa Sygekasse, mente, at krigsenker uden Born var
daarligere stillet, end de, der havde flere Vorn at forsorge.
Derfor mente han, at det var af Vigtighed, at der i de
nye Lovforslag blev bragt til Udtryk, at en Forbedring
var at opnaa for enligstillede krigsenker. Dertil sluttede
sig Fru Marie Thomsen, kolstrnp. idet hun fremhoevede
at en energisk Stotte var nodvendig. Til dette og andre
Forhold faldt der flere Udtalelser.
Formanden sluttede Modet med en Omtale af det
Arbejde, der gores ud fra selve Afdelingen og udtalte
Haabet om god Vcekst indenfor de enkelte Afdelinger og
dermed for hele Sammenslutningen.
—
Det var rart om Bladet kunde modtage mange af
den Slags Beretninger om Afdelingers Moder Landet over.

Skodborg-)els Afdeling

I

afholder Mode Lordag. den 12. Febr. Efterm. kl. 4
prcecis i Buchards Cafe i Jels.
Invalidekonsulentpetersen og HovedkassererMortensen
kommer tilstede. Efter Modet Generalforsamling.
Dagsordenen bekendtgores i Forsamlingen.
Alle bedes give Mode. Resterende kontingent bedes
betalt.
P. B. V.: H. Tandrup.

Afdeling Vredebro

I

afholder Generalforsamling Fredag den 4. Februar paa
Hotellet i Vredebro.
Dagsorden:
1. Valg af Sekretcer.
2. Regnskabets Fremlæggelse og Godkendelse.
3. Forskelligt.
Alle Medlemmer bedes give mode!
Bestyrelsen.
Meddelse fra Hovedbestyrelsen
scerlig til krigsbeskadigte med kunstigt Sje.
Efter Meddelelse fra Sjenkuustner Ludwig Müller, Uri, der
har Sjenanstalter i Leipzig og Berlin, vil han den 1. Marts fra
kl 8 til 4 vcere til Stede paa Diakonisseanstaltens Poliklinik i Flens
borg. for der paa Stedet at lave kunstige Sjne efter Naturen til
hvem. der maatte onske det. For krigsinvalider her fra Sonderinlland gcelder det om at have Iuvalidencevnets kautionsbevis med.
Altsaa gcelder det for faadanne at faa stillet Andragendet i Tide
saa Sagen er i Orden, naar Dagen kommer.

En ung karl
sgges til 1. Rlarts.

eylsnWngs- S
Taksigelses- -tvV

k
I-

En ung Pige
til 1. Maj.
Personlig Henvendelse til
Anders Schmidt.

Aauerholm, pr. Tandslet.

Krigs-Invaliden" redigeres af Loerer Clausen, kegnoes'; udkommer een Gang maanedlig. og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
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Medlemsblad
vor Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar. U

Sen 1. Marls 1S?7 «iFra Hovedbestyrelsen.

Tavshedspligt.

Isolge Instruksen fra Socialministeriet skal Ncevnets
gg Raadeks Medlemmer bevare Tavshed over alt. hvad
ze i deres Egenskab som Medlem af Noevnet henholdsvis
okaadet erfarer. Ved en saadan Bestemmelse er vi af)v°aaret fra at give Invaliderne pp. faa fyldestgorende
lqvplysninger, som det mangen Gang vilde vcere formaalsrenligt, yderligere indkrceder herved den Ulempe, at
n ved vore Forsamlinger altid saar et ensidigt Referat
ZWer de enkelte klager, da vi ikke i henhold til Instruksen
nrm give de Oplysninger, som Akten indeholder og som
lvaangen Gang er i Modstrid med de Paaskande. som
iz-emfores. Det vilde derfor vcere gavnligt for alle parter
arnar denne Tavshedspligt ikke skulde varetages saa strengt
mom Instruksen paabyder os. Dette Forhold kan ikke andet
6md skabe Uro fordi der indtrceder den Opfattelse, at
gwget skal skjules og holdes hemmeligt. Derved optrceder
via en stcerk Modvillie mod Ncevnet og Ncevnets Admnnistration som ingen kan vcere tjent med. hverken Inilmliderne eller Ncevnet. Hele Invalidesporgsmaalet er af
n saa alvorlig karakter, at det ikke maa udarte i et
izlersonsporgsmaal. Sog derfor ak skabe Tillid ved at
zftse Forstaaelse for Arbejdet fra begge Sider og spcend
z?ke Buen for stram til Skade for de enkelte Medlemmer
6zed at stille for store krav.
Hovedbestyrelsen.

Laanekassen.

De sonderjydske kriselove er nu scerdige i Folketinget
N vil efter kort Behandling i Landstinget om faa Dage
7Mere vedtaget, hvorefter de kroeder i kraft.
Da Loven om Laanekassen for kort Tid siden blev
nz'emlagt i Rigsdagen, sogte vi ved Forhandling i Kobenomvn at opnaa en Nybevilling til Invaliderne i Laanesöllssen for Sonderjylland. Gennem Hr. Folketingsmand
.loolger Andersen opnaaede vi, at Ministeren gav Tilsagn
nm at stllle et Belob paa 250 000 kr. til Raadighed til
vMvnte Formaal. Detke ændringsforslag er senere hen
5?Iraadt af samtlige Partier indenfor Rigsdagen. Vi undzöider ikke at udtale vor Taknemlighed over for Regeringen
g Rigsdagen for denne Hjcelp, som herved ydes os.
Det er af meget stor Betydning ak Afdragsfrisken kan
>I?rlcenges indtil 20 Aar i Stedet for som hidindtil 10 Aar.
Mette Gode goelder ikke alene for nye Laan, men ogsaa
?r de gamle Laan. Det vil hjcelpe mange, naar de der6?d kan faa Afdragene nedsat til det halve scerlig nu,
ivoor det okonomiske Tryk er bleven siorre og Renten paa
mrund af Prisfaldet er bleven reduceret.
Hovedbestyrelsen.

WM-

Z. Aargang

Til Lceserne!

Bladudvalget beder igen Lceserne og scerlig Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne om Stotte.
Det er jo Planen, at Bladet „krigsinvaliden" skal
udgaa gratis til vor Organisations Medlemmer, at det
skal boere sig selv gennem Tegning af Annoncer. Dette
skal forjoges trods de vanskelige Tider.
En Annonce i vort Medlemsblad vil jo blive kendt
over hele Sonderjylland, og vil blive udbredt gennem
godt 2 600 Eksemplarer, i hvilket Tal det udgaar hver
Maaned.
I det sidste 7lr. fremkom vi med vor Henvendelse
og gentager den igen.
Bliver Planen gennemforlig, vil det betyde en mcerkelig Aflastning og Nedsættelse af vort kontingent, som
vel maa betragtes som temmelig hojt i Forhold til mange
andre Sammenslutningers Bidrag.
Det er derfor i enhvers Interesse at stotte denne
Sag og vcere med i Arbejdet for at faa tegnet nogle
Annoncer enten ved selv at tage fat eller ved at vcere
Annonceagenten behjcelpelig, naar han i ncermeste Fremtid besoger Afdelingen.
Det er en scelles Sag. og om denne maa vi derfor
ogsaa vcere scelles.

Invaliderne og de sonderjydske kriseforslag.
Der er opnaaet Enighed i Folketingets Udvalg angaaende de sonderjydske krisesorflag. Der stilles nogle
uvcesentlige 2Endringer til Lovforslaget om Hypoteklaanefonden. Det andet Lovforslag om Tillceg til Loven om
Laanekassen af 1920 er bleven samarbejdet med Loven
as 1920 til et samlet Forslag, hvortil der stilles Mndringsforslag om, at der af det samlede Udlaansbelob, ca.
71/2 Mill. Kr. reserveres 250 000 kr. til Udlaan til krigsinvalider, og der stilles Belob af indtil 1 Mill. kr. til
Raadighed til Udlaan til Igangsættelse af storre Arbejder,
medens Restbelobet kan udlaanes til alle Erhverv, dog
scerlig til Haandvcerkere, handlende og Fiskere.
Dette Folketingsudvalg har afgivet en forelobig Belceukning over Laanekasfeforslaget, hvori det bl. a. hedder:
Der har fra alle Sider i Udvalget vceret Onske om
at opnaa Enighed i den foreliggende Sag. Gennem en
Rcekke Moder er Udvalget enedes om at foreflaa en saadan Affattelse af Lovforslaget, at dets Bestemmelser forenes med de celdre Bestemmelser om Laanekassen for
Sonderjylland med enkelte Abndringer.
Finansministeren har indvilliget i saadanne 2Endringer og har ladet udarbejde et 2Endringsforslag, der
er tiltraadt af Udvalget. Den foreslaaede nye Affattelse
af Lovforslaget adskiller sig fra de hidtil gceldende Besiemmelser for Laanekassen ved:

„Krigs-Invaliden"
1. Bevilling af yderligere 5 ZNill. til kassen som
Adgang til at supplere deres Udlaan og forlods til de
oprindelige IV ZNill. kr.,
2. heraf ak kunne anvende 250 000 kr. som Laan
til Militoerinvalider,
3. at der saavel for almindelige Laan som for Invalidelaan aabnes Adgang til ak forlcenge den allerede
goeldende Afbetalingsfrisi af indtil 10 Aar til indtil 20 Aar.
Lovforslaget angaaende Hdelfe af Laan kil Invalider faar
folgende Affattelse:
Laanekassens Virksomhed falder i 4 Afdelinger. Under
2. Afdeling kan der ydes Laan til Personer, der oppeboerer Jnvalideforsorgelse i H. t. § 6 i Lov Nr. 100 af
29. Marts 1924. Laanene skal fortrinsvis ydes til Grundloeggelse af selvstændig Erhvervsvirksomhed eller Erhvervelse af fast Ejendom og maa i Reglen ikke overstige
4 000 kr. til samme Laantager. Laanene forrentes med
4"/o aarlig. Afdragstiden for Laan i denne Afdeling
sastsoettes til indtil 10 Aar fra Laanets Stiftelse, dog kan
Afdragstiden efter Laanekassens Skon forloenges til 20
Aar. Til Doekning af Renter og Aradrag indeholdes i
Laantagerens Invalideforforgelse hver TNaaned et Belob
der sædvanligvis ikke maa overstige 35^ af den Forsorgelse, som Laantageren oppeboerer paa det Tidspunkt
Laanet ydes. Den indeholdte Melse er til Renten af
Laanet, medens Resten er Afdrag.

Det nye Pristal og vor Forsorgelse.
Det nye Pristal for Januar blev offentliggjort den
8. Februar til 181 imod 184 i Juli 1926.
Det Udgiftstal, hvorefter Tjenestemandenes Dyrtidstilloeg reguleres er beregnet til 2768 kr. Lonningsraadet
har indstillet, at Dyrtidstilloeget for Halvaaret April til
Oktober foettes til 378 kr. aarlig for gifte og 252 kr.
aarlig for ugifte ligesom i indeværende Halvaar. Der
sker altsaa ingen 2Endring i Tjenestemandenes Dyrtidstilloeg af den Grund.
§ 31 i vor nugældende Forsorgelseslov gor vort
Dyrtidstillæg til Renten afhoengig af Tjenestemandenes
Dyrtidstillæg, idet den bestemmer, at det midlertidige
Tilloeg udgor for hver 54 kr., som tilstaas gifte Tjenestemoend i Dyrtidstillæg, 5^ for gifte og 3 "/o for ugifte.
Da dette Dyrtidstillæg ikke forandres af Pristallet
vil i H. t. samme § vort Dyrtidstillæg til Renten blive
det samme for det noeste Halvaar.
Iovrigt vil Pristallet fremdeles blive udregnet fire
Gange om Aaret i Stedet for hidindtil kun 2 Gange. Det
noeste Pristal kommer for April ZNaaned. Saaledes faar
man et Udtryk for Prisniveauets Hojde i Begyndelsen as
hver af TNaanederne Januar, April, Juli og Oktober.

Armproteser.
Af en Artikel af Dr. med. Riels Silfverfkiold fra
Sverrig om den praktiske Betydning af faakaldte volnntoert bevcegelige Arme og af virkelige Armarbejdsproteser,
som er fremkommet i Vanforebladet, skal her ansores
folgende Betragtninger:
Det siorre eller mindre Tab, som skyldes Amputation
af Benet, er fra gammel Tid bleven erstattet af Troeben.
Anderledes har Forholdene vceret med Armene: en kun
stig Erstatning for manglende Dele af en Arm har indtil Begyndelsen af det 19. Aarhundrede Hort til Undtagetferne.

Aarsagen til denne Mangel er let forstaaelig. Benets Funktion er simplere, og et manglende Ben eller en
Del deraf kan man lettere skjule paa kunstig TNaade.
Benets vcesentligsie Funktioner er Stotteevnen og forholds
vis usammensat Bevægelighed, dets Folelse er af mindre
Betydning.
Sporgsmaatet om Erstatning for Tabet af manglende
Dele af et Ben kan altsaa ogsaa betragtes som voesentlig
lost. Alan kan nu paa praktisk ZNaade lave kunstige
Ben, som blandt andet mutiggor en helt naturlig Bojning
og Strcekning af Hofte-, knce- og Fodled, og som er
stoerke og har passende Voegt. En, der har faaet den
nederste Del af Benet amputeret, kan med et godt kun
stigt Ben komme til at gaa saa naturligt, at Manglen noeppe
eller slet ikke moerkes. Dertil kommer endnu, at det kun
stige Lem doekkes af Benkloeder og Stovter og derfor i
det ydre ikke adskiller sig fra det naturlige.
Derimod maa Armen, ud fra et Bevoegelsessynspuukt
betragtet, ses som et mangesidet bevcegeligt Skaft for et
kompliceret Gribeorgan, Haanden, hvis fleste Funktioner
er vcesentlig afhoengig af Folelsen. Denne Evne kan
naturligvis aldrig erstattes ved kunstige Lemmer, og dette
er den storste ZNangel ved alle kunstige Arme og Hoender.
En praktisk brugelig Erstatning for Haandens Bevoegelser maa begroenses til en forholdsvis meget simpel
Aabning og Lukning af den kunstige Haand og en Drejning af den. Der kan aldrig blive Tale om med en
kunstig Haand at erstatte nogensomhelst teknisk Fingerfoerdighed.
Derimod kan Albue- og Skulderleddenes vigtigste
Bevoegelfesfunktioner loses konstruktivt omtrent som de
tilsvarende Forhold med Benet. ZNed Hensyn til Skonhedsindtrykket vil Armens Defekt nok kunne dcekkes ved
Hjcelp af en let og stcerk kunstig Arm saa langt som A5rmet roekker. Haanden maa, naar Fremstillingen af sam
me maa foretages for en rimelig Bekostning doekkes med
en Handske. Dette maa man ikke overse. Boere Handske
under alle Forhold kan man jo ikke, uden at dette maa
virke paafaldende, og Fejlen er saa ikke mere skjult. Og
sjoelden vil Foringen af Armen, foerlig naar det goelder
den hojre, ske naturligt.
ZNen nu helt bortset fra det fkonhedsmoessige Helhedsindtryk og til den praktiske Anvendelse af den kunstige
Arm. Aledens Erstatning af manglende Bendele saavel
funktionsmæssigt som skonhedsmoessigt saa godt som udelukkende kan ske gennem en eneste Protese, er man gaaet
forskellige Veje for at skaffe Erstatning for manglende
Armdele.
Enten skaffes blot en kosmetisk Protese, som har til
Opgave overfor Omgivelserne at skjule den synlige ?Nangel mest muligt (den saakaldte Sondagsarm). eller ogsaa
sorsoerdiges der desuden en saakaldt Arbejdsarm, hvis
Opgave saavidt muligt er at erstatte den manglende
Funktion uden Hensyn til dens ydre Forms Lighed med
Naturen. Undertiden kombineres disse to Veje saaledes,
at Armen laves som Arbejdsarm. hvori der kan befoestiges ^
forskelligartede Gribeanordninger og Voerktojsmekanismeri
samt for „Sondagsbrug" en handskebekloedt Haand. En
saadan kunstig Haand forsynes som Regel med en Feder.«
der trykker Tommelfingeren ind mod Pegefingeren og i
Langfingeren, saaledes at Haanden paa denne Rlaade!
ved Hjoelp af den anden Haand kan aabnes. De to sidste
Fingre er ofte forsynet med bevoegelige Led. et ZNiddel'
til at faa Haanden til at indtage en naturlig Stilling.
Til samme Formaal er Haanden i Haandleddet forsynet
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m med et drejeligt Led. Man kan ved en saadan haands
hjoelp boere mindre Pakker og holde paa lettere Ting.
Videre praktisk Gavn har en saadan haand ikke. Dens
ch ftorste Formaal er som allerede sagt at dcekke over Tabet
fo af det naturlige Led.
Man har imidlertid sogt at konstruere Arme, som
lunden hjoelp af den anden Haand praktisk skal kunne
16 bruges som nogenlunde naturlig bevægeligt Gribeorgan.
De Bevoegelser, man derved har strcebt efter at erstatte, er hovedsageligt folgende: Albueleddets Bojning
zo og Strcekning, Underarmens Drejning. Haandens eller i
det mindste Tommel- og Pegefingerens Gribefunktioner.
C De omtalte Dele af kunstige Lemmer er med disse Funk>ij tioner for Oje forsynet med mere eller mindre komplis) cerede Trcekanordninger, Loftestoenger, Tandhjul, Spcerrehager og Fjedre.
De aktive krcefter, der skal levere Bevcegelfeskraften
zo og som man har bragt i Forbindelse med de mekaniske
lL Anordninger i det kunstige Lem, har i det væsentlige
w vceret to Slags. Den ene er Amputationsstumpens egen
N Bevcegelighed, og det andet en kraftkilde uden for Amiq putationsstumpen.
Krastoversoringen kan ske uden operative Indgreb
19 eller ogsaa ved en Operation, hvorved tilbageværende
15 Muskeldele omdannes saaledes, at deres Sammentrykningsstraft kan overfores paa Protesemekanismerne, her skal
ofsamtidig bemcerkes, at Tilstedeværelsen af det naturlige
IL Albueled er af meget stor Betydning ved Betjening as
^Protesen, ogsaa om den er af mindre indviklet Art.
Den forste konstruktion efter den ikke-operative Meottode gjordes for omtrent hundrede Aar siden, men Meottoden blev forst i storre Omfang gjort praktisk anvendelig
ii Verdenskrigen af en amerikansk amputeret Mand ved
5tNavn Earnes.
Denne votuutoert bevoegelige kunstige Arm var saa!zUedes konstrueret, at s. Eks. en Overarms-Amputeret ved
ifthjcelp af Trcekremme og lignende kunde overfore visse
g^Bevcegelser af Armstumpen paa Protesemekanismen og
zqpaa den Maade boje Albuen og dreje haanden op. strcekke
Albuen og dreje haanden ned, og ved et Stod af Am^putationsstumpen aabne Protesehaanden og ligeledes lukke
s6den ved et andet Stod.
Den operative Maade er omtrent 25 Aar gammel,
mmen forst under Verdenskrigen blev den gjort nogenlunde
Upraktisk anvendelig af den tyske Loege Sauerbruch.
Noden er Opfindelsernes Moder, som det hedder.
>OOg under Verdenskrigen forgedes der jo for, at Trangen
Mtit at erstatte manglende Legemsdele var skor.
Der var over 25 Millioner saarede, og af disse var
nzen stor Del amputerede. Til Erstatning isoer af Armene
Uudviklede der sig en uhort konstruktionsaktivitet, og krigsMandenes Protesemuseer boerer herom tydelige og typiske
sNVidnesbyrd. Men de vidner ogsaa om. al de praktiske
zILandvindinger ingenlunde skod i Forhold til Arbejde og
zOOmkostninger. Det meste blev paa Aorsogsstadiet; der
iqprovedes og eksperimenteredes med et Utal af Modeller,
»mmen de fleste maatte kasseres.
Et ringe Antal har hcevdet sig som praktisk anvenidelig og nyttig. Og hvad blev vel saa Resultatet? De
vunalmindelig mange Erfaringer, som Verdenskrigen bragte
zoXog de mange „Forsogskaniner" med) bekrcester frem for
jloalt, at kun de simpleste konstruktioner har ncevnevcerdia
>?(praktisk Betydning.
En af de bedste votuutoert bevcegelige Armproteser
jfzefter den ikke-operative Metode er den saakaldte Fischer-

Arm. der i det store og hele er at betragte som en For
bedring af den forhen ncevnte Earnes-Arm. Paa den
operative Vej er man naaet loengft frem med SauerbruchArmen. Disse to Typer er i Praksis lige gode.
De saakaldte voluutcert bevcrgetige Arme er i sig selv
et Under, og de bjoerger i sig. i Betragtning af. at de
skal erstatte et indviklet naturligt Lem. forholdsvis stor
praktisk Betydning, og er en stor Gevinst for dem, der
har og faar Brug for Proteser. Men betones skal det,
at der forst og fremmest skal voere en energisk Personlighed til Benyttelse af samme, og at Proteserne noermest
passer til kontorarbejde og lignende Sysselsættelser og
vil fornemmelig voere paa sin Plads og gore udmoerket
Nytte for faadanue. der har mistet begge hoender og har
Albueleddene i Behold. I de fleste almindelige Tilscelde
med Tab af en haand eller Underarm vil simple stcerke konstruktioner gore udmcerket Fyldest og ofte voere bedre tilfredsstillende og lette Savnet af den tabte Legemsdel.
Det simpleste er oftest det sikre.
Vi armampnterede krigsinvalider vil ogsaa have
gjort denne Erfaring.

En historisk Haandprotese.
Götz von Berlichingen, mit der eisernen Hand, sodt
1480, dod 1562, deltog i en Rcekke af Datidens Felttog
og Smaafejder.
Da han var 24 Aar gammel, mistede han under en
Belejring sin hojre haand. Saa fik han lavet en kunstig
haand af Jern, som blev fceftet paa Armen. Dette er
den oeldste kunstige haand, som kendes, og den eksisterer
endnu.
Den er konstrueret af ham selv og forarbejdet af
en Vognsmed. Fingrene kunde bojes ved Tryk mod den
friske haand. Naar saa Genstanden skulde slippes, trykkede han med den friske haand paa en Knap. Denne
haand havde en uscedvanlig Styrke, og det er en kendsgerning, at han med sin Jernhaand brugte Svoerdet med
lige saa stor kraft som tidligere med den naturlige.
Den nu over 400 Aar gamle Jernhaand er betegnet
som et Meftervoerk og dens Konstruktor som en fremragende
Bandagist. Det skulde jo. som andet Steds ansort, tage
hele 300 Aar, for der paa dette Omraade kom noget
voefentligt Fremskridt.

Til forhenværende krigsfanger.
I Anledning af, at der fra England til Tyskland er
indgaaet en Rate af ca. 4Mill. RM. der skal udbetales
til hjemvendte Krigsfanger fra England, for saa vidt, som
de er opfort paa den med Udbetalingen folgende Liste
(disse Penge udgor Arbejdsfortjeneste m. m., som i sin
Tid ikke er bleven udbetalt til Fangerne), har Arbejdssammenslutningen af forhenværende krigsfanger ifolge
„Reichsbund" rettet 14 Sporgsmaat til det kontor, der
har disse Sager i Forvaltning: Restvervaltnng für Reichsaufgaben, Berlin W 9, Käniggräher-Straße 122.
Af dem anfores folgende med de givne Svar:
Hjemvendte fra England.
Drejer det sig i de saakaldte ..Englandslister" kun
om de Fanger, der er vendt hjem, eller er der ogsaa i
disse Lister opfort faadanne, der er dode i Fangenskab
iflg. Sygdom eller Ulykkestilfælde, for faavidt, som de
for deres Dod har arbejdet og derfor har efterladt sig
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en Arbejdsfortjeneste eller evtl. Kostpenge eller Sanitoetspenge, naar de horte til Sanitcetspersonalet?
De mulige Restfordringer af i Fangenskab dode
Soldater bliver behandlet som Efterladenskaber, og for
saadanne Ting er Zentralnachweisamt i Spandau det reglende kontor. For krigsfanger, der er dode efter deres
Hjemkomst, og som iflg. Listerne har et Tilgodehavende,
vil deres Efterladte faa dette tilsendt. — Sanitetssoldaters
Fordringer og Andragender sendes fremdeles efter Provelfer videre til England til Indfrielse.
Gcelder de krigsfanger, der i sin Tid f. Eks. er bleven
fanget af amerikanske Tropper, men siden er bleven overgiven til Englænderne, som hjemsendt fra England, ogsaa
naar de kort efter deres Tilfangetagelse blev sort under Betegnelsen A. P. v. W., og deres vcrrdisager og soerlig
Sanitoertegn er bleven dem frataget af amerikanske Soldater.
Efter Artikel III i Overenskomsten om Love og Aftaler angaaende krige til Lands fra Aaret 1907 er hvert
krigsparti ansvarlig for alle Handlinger, der bliver udfort af Personer tilhorende den dette Parti undergivne
krigsmagt. Dermed har hver af de allierede Magter
Ansvaret, saalcenge de havde Fangerne i deres Varetcegt.
L) Hjemvendte fra Rusland.
Saavidt vi ved har ingensinde nogen krigsfange i
Rusland faaet nogen skriftlig Anerkendelse af krav til
den russiske Stat. Det er derfor muligvis en Vildledning,
naar der tales om Bevilling og Fordring, og Opfyldelse
af saadanne krav stilles i Udsigt i Tilfcelde af. at en
saadan skriftlig Anerkendelse kan tilvejebringes?
Vel findes der saadanne skriftlige Anerkendelser, men
deres Tal er uhyre smaa, saaledes at det maa anses for
gavnligt at opfordre Hjemvendte fra Rusland til Indsendelse af deres Krav bilagt med Beviser for samme
for at gore disse gceldende overfor den russiske Regering,
d) Hjemvendte fra Frankrig.
Hvad ligger der til Grund for, at Forhandlingerne
med Frankrig om denne Sag endnu ikke er afsluttet? Er
Grunden at söge deri, at Frankrig som den sejrende Stat
forst vil se de Krav opfyldt, som dette Lands krigsfanger
har med Tyskland? Hvad er Grunden til. at disse Krav
endnu ikke er opfyldt? Hvorfor kommer der ingen Afsending fra Frankrig for at forhandle om dette Sporgsmaal, saaledes som det har vceret planet?
Forhandlingerne med Frankrig om denne Sag er
optaget, men endnu kan der ikke paavises noget Resultat.
De vil fremkomme offentligt, naar Forhandlingerne har
fundet sin Afslutning.

Aabenraa Afdeling
afholdt Generalforsamling Torsdag den 3. Februar d. A.
i „Hotel Danmark".
Formanden aabnede Modet med en Velkomsthilsen
til Medlemmerne. Efter at Forhandlingsprotokollen var
oplcrst og godkendt, aflagde kassereren kasseberetning for
det forlobne kvartal. Det udviste enIndtcegt af 766,04 kr.
og en Udgift af 700,06 Kr. faa der forefandtes en Kasse
beholdning paa 65,08 kr. Regnskabet var bleven revideret
og fundet i Orden, og efter at Revisorerne havde aflagt
Beretning herom, blev Regnskabet godkendt.
Efter forudgaaende Forhandling besluttede Afdelingen
at indsende esterfolgende 5 Forslag til Behandling paa
Delegeretmodet i Tinglev.
1. kontingentet til Hovedkassen bor nedscettes til
10 Ore pr. Medlem pr. Maaned.
2. Blomsterfondens Penge udbetales aarlig.
3. Afdelingerne skal have Ret til at sende en Delegeret for hver paabegyndt 50 Medlemmer.
4. Diceter nedscettes til 5 kr. pr. Dag og saa Rejsegodtgorelsen.
5. Der bor arbejdes for, at Foreningen faar en
Repræsentant mere i Aoevnet og Raadet.
Som Delegeret tilnoesteDetegeretmodei Tinglev valgtes
Snedkermester Johansen og kammerat Brandt.
Den nye Bestyrelse kom til at bestaa af Snedkermester Johansen, Formand. H. C. Jorgensen, Aabenraa
Brugsforening. Tlcestformand. Skomagermester Schröder,
Kasserer. Cigarhandler Muller, Sekretoer. Fru Petersen
og Fru Hoff, Bisiddere.
Som Forsamlingslokale bestemtes Lorenz Hansens
Gcesigivergaard.
Paa Forslag af kammerat Duus vedtoges det at
indsende etAndragende til Ligningskommissionen om Skattelempelse for Invalide- og Eftertadterente.
Efter at forskellige mindre Sporgsmaal var bleven
droftet og besvaret, sluttede Modet kl. 10^.

Ullerup Afdeling
Bestyrelsen beder hermed alle Medlemmer som har
Konfirmander at meddele samme til kam. Iver Madsen
inden 11). Mar ts d. A.

Det muntre Hjsrne.
I

Afdeling Haderslev.

I

Amtsmsde.
For Medlemmer af „Foreningen for sonderjydske
Krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte" indenfor Haderslev Amt afholdes Mode Sondag, den 20. Marts d. A.,
Eftermiddag kl. 2^, i Paulis Holel, Vojens.
Da der kommer vigtige Ting angaaende krigsofferforforgelsen til Droftelfe. bedes om talrig Deltagelse.
Efter Modet afholdes Foelles-kaffebord. For at
have et Overblik over Deltagelsen ved kaffebordet, bedes
Meddelelse herom tilstillet paagceldende Lokalafdelings
Formand inden den 10. Marts.
Lokalafdelingen Haderslev.

En Erobrer.
I en Jernbanekupe fandt folgende Samtale Sted.
Det var en velnceret, oetdre Mand der spurgte: „Var
De Med i krigen?" „Ja" svarede den tiltalte, en ung
vejrbidt Mand. „Fortcel os lidt derom" bad den celdre
„Au vel. Den forste Dag tog jeg en fjendtlig Officer."
— ,,AH!"
— „Og den noeste Dag tog jeg otte Mand."
— Brillant — Bravo!
— Og nceste Dag derefter tog jeg en hel Vogntransport tillige med en 15 Centimeters kanon."
— „Sig mig" spurgte en Mand fra det andet Hjorne
„hvad er De ellers?"
— „Pressefotograf" svarede den tiltalte.
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ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

-is Den 1. April 13?? «5-

Nr. 1
Kritik.

Efter Forlydende har der igen vceret Röster fremme
noom vil paastaa. at Danmark gennem Udbetaling af Renter
»Me behandler krigsinvaliderne og Efterladte saadan, at
jzset kan vcere det bekendt.
Derom kan der vcere delte Meninger.
Min Mening, og den kan vel vcere lige saa god
?oom andres, er at Danmark gennem Lov Nr. 100 af
929. Marts 1924 paa fuld forsvarlig Maade har skabt en
Mamme for Forsorgelsen af krigsinvaliderne og de EfterZoadte. At der kan vcere enkelte Ting og Forhold, som
Zlman onfker cendret til det bedre er jo derfor ikke udelukket.
5Mlen vi kan vcere enige om, at alle Faktorer, der var
znnedbestemmende ved Lovens Affattelse: Rigsdagen, Sagly'yndige, vor Organisations Lovudvalg m. m. har faaet
zHeld til at skille vore kaar nogenlunde gode. Vi er heller
ZNke bleven helt forsomt paa andre Maader, f. Eks. gennem
tHjcelp til billig Laan af den ssnderjydske Laanekasse. gennem
tGjcelp fra sonderjydsk Fond m. m. Der maa ogsaa siges
)2Tak engang imellem; det gavner ikke bare at vrovle.
zDet er ogsaa tit nok bleven anerkendt fra Invaliders og
sWfterladtes Side at vor Forsorgelse er god. Danmark
lv?an nok vcere dette Arbejde bekendt.
Maa det vcere mig tilladt at fremkomme med enkelte
iZTing:
Naar der i Forbindelse med Renterne menes, at dem
okan Danmark ikke vcere bekendt, saa ligger det ncer at
Dtcenke paa Rentesatserne, og jeg vil da henvise paa to
iTTing, forst at de Taloffentliggorelser. der fandt Sted
zxgennem vor Organisations Scertryk i November og Dezxember, i hvilke der blev gjort Sammenligninger mellem
yjtyske og danske Rentesatser, jo viser, at disse to Landes
Mentesatser er saa nogenlunde samstemmende. Danmark
Mtaar altsaa i sine ydelser i den Henseende ikke tilbage
goog vil det heller ikke. En Sammenligning med engelske
goog amerikanske Rentesatser viser, at disse naar pengenes
zKkobekrast i de enkelte Lande tages i Betragtning, giver
ZUUdtryk for Forsorgelse i lignende Hojde som den, der
6yydes os. Og det andet er, at vor Organisation, naar
zcZden har ovet kritik paa Lovens Haandhcevelser, ikke har
^kritiseret Rentesatsernes Hojde. Utilfredshed med dem
?zer der ikke i det store Flertal.
Dog skal der her gores en Forskel i Bedommelse af
>LForforgelsen af Enker og Invalider. De forftncevnte har
ojjo kun en Sats for sig og Bornene. Og der mener jeg,
o?kan der ikke findes Grund til Utilfredshed, naar BeretMigelsen til Forsorgelsen er anerkendt. Her kan det knn
omhandle sig om alt eller intet. For Invalider er Forholdet
lllinoget mere indviklet og forholdsvis mere. jo lettere BeMkadigelsen er. For i disse Forhold har vi de mange Satser,
zöder alt efter Graden af Erhvervsevnens Nedscettelse bringes
n Anvendelse. Forskellige Meninger om Formindskelsen

4. Aargang

af Erhvervsevnen vil tit blive Aarsag til Divergenser,
men ikke selve Forsorgelsen. der jo er bundet til Fastscettelsen af Erhvervsevnens Nedsættelse.
Vi er derved kommet bort fra Lovens Bestemmelser
til Lovens Haandhcevelse og Administration gennem Ncevnet og Raadet. Men den i de seneste Tider fremforte
kritik er rettet mod Loven og dens Bestemmelser. Den
vil vi ikke vcere med til saadan uden videre at bcere videre,
scerlig hvor det gcelder Bestemmelser, hvorom der har
vceret Ro. Naar Dele af Renten er bundet til Bestem
melser der gor disse Dele glidende, som Dyrtidstillceg og
Krigstillceg. saa er det Forhold, som vi kan onske cendret
derhen, at krigstillceget ikke afvikles. Dyrtidstillceget
folger jo pristallet. Men de gennem dem medforte Nedscettelser af Renten kan ester min Mening ikke vcere Grund
til at mene. at Danmark ikke kan vcere Forsorgelsen af
fine Invalider bekendt. Det er vel et lovligt grovt Udtryk.
Jeg vil anbefale eventuelle kritikere at henvende sig
til Hovedbestyrelsen for vor Organisation og söge paalidelige Oplysninger. Den staar gerne til Raadighed i
saa Henseende og vil vejlede og retlede. Dermed tjener
vi vor Sag bedst. En stcerk Organisation og en saglig
godt underbygget kritik er vore bedste Vaaben.
Jeg tor udtale som manges Mening, at vi har af
det danske Samfund faaet vore Forhold saadan ordnet
at vi kan vcere tilfredse i Hovedlinierne. De er ikke bedre
i andre Lande.
Bredsten (Kegnces) i Marts 1927.
). Clausen.

^

Mindedag for de Faldne.

^

Sondag den 13. Marts foranstaltedes der mange
Steder i Tyskland Mindefester for de Faldne, alene i
Berlin 10 saadanne Fester. Gennem Radioen var der
Lejlighed til at vcere med. Det var en Time fuld af
Vedmod og Erindring, helt stille i Stuen, uden Forstyr
relse af nogen Art.
Stemningsfuldt indleder et Sangkor med „Morgenrot,
Morgenrot" efterfulgt af Blceseorkester og korsang, hvorefter Presidenten for Foreningen for krigergraves Rogt
og Pleje holdt en dybt grebet Mindetale over de faldne
Kammerater, der kulminerede i Ordene: „I faldne Brodre
skal ikke blive glemt." Han ncevnte i sin Fremstilling
Arbejdets Fremgang med Vedligeholdelsen m. m. og bebrejdede Folks Tankesloshed og ncevnte som Eksempel,
at der ved en stor Udstilling, der besogtes af Tusinder,
kun var kommet 72 Mk. i Bosser, der var opstillet af
Foreningen til krigergravenes pleje. Det burde vcere
anderledes. En Trommelhvirvel og Tonerne af „Ich
hatt' einen kameraden" afsluttede den gribende enkle
Højtidelighed.

krigsinvaliden"
I

Ara Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen indvarsler herigennem til et Fcrllesmode i Tinglev den 24. April. Modet afholdes paa
Tinglevhus og begynder Kl. 9 Formiddag.
Den for Modet omf. Dagsorden er fastsat som folger:
1. Aabning.
2. Valg af Ordstyrer.
3. Nedsættelse af et Udvalg til Mandatprovelfe.
(Hver Afdeling har Ret til at sende en Delegeret
for hvert paabegyndt Hundrede Medlemmer. Af
delinger der resterer med 2 eller flere kvartalsbidrag har ikke Lov til at sende Delegerede i
Henhold til § 3 i vore Vedtcegter med mindre
Bidragene bliver indbetalt til Hovedkassen inden
Modet.)
4. Formandens Beretning.
5. kassererens Beretning. Forelæggelse af Regn
skabet til Godkendelse. (Regnskabet er revideret
og forelagt i revideret Stand for Hovedbestyrelsen.)
6. Behandling af de indsendte Andragender fra Lokal
foreningerne.
7. Vedtcegtscendringer.
8. Fastsættelse af Dioeter.
9. Blomskerfonden.
10. Drostelse om Betimeligheden af en Ansvars-Forsikring ved Afholdelse af Foreningens Festligheder.
11. Sommerstævne og Foreningsmoerke.
12. Avissporgsmaalet.
13. Valg af Formand, en Sekretcer og to andre Be
styrelsesmedlemmer samt en Suppleant og en Revisor, som efter Tur fragaar.
14. Eventuelt.
Der vil i ncefte Tid tilgaa Afdelingerne en trykt
Dagsorden samt Adgangskort, som tjener som Legitimation ved Maudatprovelsen.
Til Modet vil som scerlige Gcester blive indbudt
Ncevnets og Raadets Medlemmer samt Fuldmægtigen
ved Raadet, kontorchefen ved Ncevnet og Ncevnets Overlcege, desuden vil «Reichsbund- og „Gau Schleswig Holstein" lade sig repræsentere.
Kl. 121/2 vil der blive en Pause i Forhandlingerne
og Bordene doekkes til Fællesspisning. (Pris 3 kr.)

I

Haderslev Amt

Foreningen sor ssnderjydske krigsbeskadigede
og Faldnes Eslerladle
i haderslev Amt afholdt Sondag den 20. Marts etFcellesmode paa Paulis Hotel i Vojens, hvortil der var modt
Medlemmer fra alle Lokalafdelinger i Amtet, i alt 140.
Der droftedes forst en Del Foreningsanliggender, som skal
behandles paa et Repræsentantskabsmode i April Maaned.
1. Der var Enighed om, at kontingentet til Hovedkassereren 20 Ore pr. Medlem ikke skal nedsoettes. Med
Hensyn til en eventuel Nedsættelse af Bidraget til Lokal
afdelingen var man, paa 2 Undtagelser noer, ogsaa enig
om at bibeholde de 50 Ore pr. Maaned. Fra 2 Afdelinger
foreslog man ak stille Lokalafdelingerne frit med Hensyn
til det lokale Bidrag.
2. Det vedtoges enstemmigt at nedscette Diceterne kil
Fællesmoder osv. i Henhold til Pristallet, denne Gang
til 13,00 kr.
3. Man var enig om ikke at ville forandre § 12 i
vore Love igen.

Man vedtog blandt andet enstemmigt, at Resten af
det Belob, der er tilbage af Blomskerdagens Overskud,
ikke maa rores. Disse Penge skal bruges senere som
Driftskapital ved en eventuel ny Blomsterdag, hvis Indtoegt skal gaa til Oprettelse og Drift af et Rekreationshjem
for Krigsbefkadigede og Faldnes Efterladte.
Ara mange Sider fremkom der skarpe Protester mod
den Maade, der bruges af Invalidenoevnet og -raadet.
naar der skal indhentes Oplysninger om Invalidernes
Forhold. Disse Oplysninger skal efter Loven indhentes
hos kommunalbestyrelsen, men det sker desvcerre ofte
gennem Politiet. Heller ikke syntes man, at det var betryggende, ak kommunalbestyrelsens Formand (Borgmester,
Sogneraadsformand) gav disse Oplysninger alene og uden
at de ovrige Medlemmer af kommunalbestyrelsen blev
spurgt. Der blev vedtaget folgende Resolution:
Repræsentanter for krigsbefkadigede og Efterladte
fra Haderslev Amt. samlet til Mode i Vojens Sondag
den 20. Marks 1927, opfordrer Fællesmodet til at for
anledige. ak det ved eventuel Uuderfogelse af de krigsbeskadigedes Forhold ikke overlades til Politimyndighederne
at foretage de fornodne Undersogelser, saaledes som det
er sket i mange Tilscelde, men ak der, hvor saadan Undersogelse viser sig at vcere nodvendig, sker Henvendelse
til den ansvarlige kommunalbestyrelse (Byraad, Sogneraad) til at give de fornodne Oplysninger angaaende de
krigsbeskadigedes og efterladtes Forhold, og ak ikke enkelte
Medlemmer skal kunne udtale sig om vore Forhold.
Under „2Endring til Lovforslag" blev det stoerkt fremhoevet, at man af al kraft maatte modarbejde Planen
om at ophoeve Invalideraadek og faa dettes Afgorelser
henlagt under Arbejdersorsikringsraadet. Endvidere blev
der fra flere Sider paapeget, at Amtmand Or. karberg,
Ringkobing, stadig var Medlem af Jnvalidencevnet i Stedet
for, at der tages en Mand, der er bosiddende i Lands
delen. Man syntes ikke, at dette var helt i Overensstem
melse med de for Tiden saa aktuelle Nedskæringsplaner.
Selvfolgelig blev der ved dette Mode igen anket over den
Sendrcegtighed, Invalidencevnet udviste ved Behandling
af Andragender, og ligeledes fremkom der, som saa ofte
for, en Del Besværinger om, at Hnslcegens Skon ved
Bedommelse af Invaliditeten helt og holdent ignoreres.
Ordstyreren lod Modet slutte med et kraftigt Leve
for de krigsbeskadigedes og efterladtes Sag.

I

Afdeling Haderslev.

Onsdag, den 23. Februar afholdt Haderslev Afdeling
sin Generalforsamling i Folkets Hus.
Efter nogle indledende Ord af Formanden, hvori
han oplyste, at der af de nye Laanebelob der kommer
til Sonderjylland, igen stilles et Belob til Raadighed for
krigsinvalider, blev M. Jensen valgt til Ordstyrer.
kassereren fremlagde det reviderede Aarsregnskab
der balancerede med 4181,38 kr. og viste en kassebeholdning paa 449,34 kr. I Understottelser var der i
Aarets Lob bleven udbetalt 1378,55 kr. Regnskabet
godkendtes enstemmigt.
De efter Tur fratrædende Bestyrelsesmedlemmer blev
genvalgt. Nyvalgt blev som Revisor V. Hansen. Der
valgtes endvidere 4 Repræsentanter kil Fællesmodet, som
vil blive afholdt i Lobet af Foraaret. Fornojelsesudvalgets
Medlemsautal blev noget reduceret, og Skydeudvalget
genvalgtes. — Generalforsamlingen var godt besogt, og
henved 11 Tiden sluttede Modet.
2l. Thomsen.

„ K r i g s - I n v a l i d e n "

Jeg kan ikke dy mig uden ak mene, at naar Enkernes
Stilling er faaledes, saa var vi bedre tjent med at blive
Modeaftener afholdes i Graasten altid den forste borte fra en saadan Afdeling.
Til Forftaaelse af det fremsatte, onsker jeg at oplyse
Onsdag kl. 8 Aften i hver Maaned hos Gcestgiver Jebfen.
Afdelingen agter at henlcegge en krans ved Minde- folgende:
I November 1925 maatte jeg paa Amtssygehuset i
lzj'tenen i Graasten og Adsbol den 10. April (palmesondag).
MMedlemmer samles i Graasten kl. N/2 og i Adsbol kl. 2. Sonderborg underkaste mig en Operation for en GaldeBegrundet paa Indmeldelse af 17 Medlemmer fra stenslidelse. I sin Tid blev jeg paa Grund as ncevnte
Mvoers og Torsbol henlcegges ogsaa en krans i kvcers Sygdom ikke optaget i Sygekassen og maatte nu bcere
izried Mindestenen kl. 31/2. Medlemmer fra kvcers og alle Omkostninger selv. Derfor bad jeg Augustenborg
Afdeling, hvor jeg som krigsenke var Medlem, om Hjcelp
sTorsbol bedes mode talrigt ved Stenen.
Den 18. December 1926 fik jeg af Amtsorganisationen
Hermed bydes de nye Medlemmer velkommen i Graai Sonderborg udbetalt 30 kr. med Besked om. at 20 kr.
lZtten Afdeling.
Bestyrelsen haaber at se et talrigt Besoa nceste Mode- vilde blive mig betalt af Augustenborg Afdeling, saa jeg
ialt derved kunde faa en Hjcelp paa 50 kr. DelegeretBestyrelsen.
forsamlingen i A.-O. havde bevilliget disse 30 kr. og
saaet Tilsagn fra Augustenborg Delegeret, Hr. Brygmann.
Skodborg-Jels Afdeling
at Afdelingen saa vilde yde 20 kr.
Afdelingen afholdt Lordag d. 12. Februar Modei Jels.
paa telefonisk Foresporgsel om Aarfagen til pengenes
InvalidekonsulentpetersenogHovedkasserer Mortensen Udeblivelse ved Bestyrelsen. Hr. Henriksen, fik jeg af dennes
lvoar kil Stede.
Husvcert den Besked, ak Brygmann ikke havde noget at
Mortensen talte forst. Som Medlem af Invalide- gore med det.
)vaadet gav han forskellige Oplysninger om Arbejdets Gang
Jeg kan kun sorstaa det saaledes, at Augustenborg
glg besvarede fremsatte Sporgsmaal. Han skildrede der- sender Delegerede til A. O. s Mode uden at de har kom>Wer Hovedforeningens Arbejde og dens Forhold. Scerlig petence til at tage nogen Bestemmelse.
wetontes det. at Hovedforeningens Styrke ligger i de loAnna Jochumsen.
Irale Foreningers Arbejde for Tilslutning af alle krigsonvalider og Efterladte inden for de enkeltes Virkeomraade.
Ttogle Notater om Forsorgelsen
Petersen gjorde Rede for de udarbejdede Forslag til
af
de nordamerikanske krigsofre.
ÄEndring af den bestaaende Lov og Supplering af samme
gg omtalte derefter de nye Lovbestemmelser. Forskellige Efter Efterretning fra dek internationale Arbejdsbureau.
sporgsmaal. som blev rettet til ham. baade som Formand
Forsorgelsen er ordnet gennem 2 Love, fra 6. Oktbr.
?or vor Organisation, som Medlem af Tlcevnet og som 1917 og 9. August 1921 og som har saaet nogle Abuinnvatidekonsulent, gav han Svar paa.
dringer og Vedfojelfer.
Forsamlingen rejste sig til Tak for de holdte Taler.
Der er bleven oprettet et fcerligt kontor under LeDerefter afholdt Foreningen Generalforsamling.
delse af en Direktor og undergivet præsidentens Opsyn
Regnskabet opviste en Indtcegt af 427.56 kr. og en og kontrol. Det har faaet Navn af U. S. Veterans BuMgift paa 307,35 kr., saa der den 1. Januar 1927 fore- reau.
nandtes en kassebeholdning af 120.21 kr.. hvoraf 106.93 kr.
Denne Direktor har Ansvaret for al Forsorg vedro>6ndestod i Skodborg Sparekasse. Foreningens Medlems- rende krigsinvalider og Efterladte. I hver enkelt Stat
jnntal er 48.
er der under ham oprettet Hjcetpebureauer.
Til Bestyrelsen valgtes som Sekretcrr p. Frcehr oa
En scerlig Bestemmelse, der lyder lidt pudsigt, er
m«m Revisorer Chr. Bertelsen og kobmand Ebbesen.
folgende:
Endvidere bestemtes det, at kontingentet fremtidiat
„Direktoren for Veterankontoret er forpligtet til paa
luulde opkroeves distriktsvis af dertil valgte personer oq den forste Mandag i December Maaned hvert Aar i
?,r Gronnebcrk blev Jens Lautrup. for Jels Enkefru Bureauet for Deputeretkammeret og Senatet at deponere
liiriis. for Skodborg Ehr. Bertelsen og sor Skodboraskov en i Enkeltheder gaaende Beretning om Veteranbureauets
ivans Jorgensen valgt.
Arbejde i det forlobne Aar. Denne skal indeholde AnDet maa beklages, at Modet ikke var bedre besoqt
givelser af hvormangeAndragender, derer bleven behandlet,
?zer vil igen blive afholdt et Mode i Skodbora i ?uni hvor stort Belob, der er udbetalt i Forsorgelsesojemed i
vNaaned, men noermere Bestemmelse derom vil blive be- Aarets Lob. hvor mange Veteraner og Efterladte, der
wndtgjort i Blade, l, Juni,
H.Tandrup. oppeboerer Rente, hvor mange, der har afsluttet en Forsikring med Regeringen, og hvor dyr Administrationen
Afdeling Egen
har vceret."
Udelukket fra ak blive forsorgek er saadanne Ansogere
Gndernp, den l. Marts ISZ7.
der af en krigsret er dornt for Mytteri, Forrcederi og
Spionage, og saa af den Grund faaet deres Afsked, eller
saadanne, der er afskediget for forfcetlig Tjenestencegtelse,
v
Har Krigsenkerne hos Augustenborg Afdeling kun eller naar Afskedigelsen er sket paa Grund af, at Anuliigten at betale deres Bidrag (ofte dobbelt) men ellers fogeren tilhorte et fjendtligt Land, eller naar Afskedigelsen
zggen Berettigelfer?
maatte ske, fordi den betrceffende af Samvittighedshenfyn
2. Hvorfor faar jeg ikke mine Papirer (Lceaeattest. ncrgtede at trcekke i Uniform, eller naar han er deserteret.
^
tilbage sammen
Renterne ydes naar Beskadigelsen eller Dodsfald uden
^ ^
Afslaget af min Ansogning om egen Skyld er sket eller Sygdom er opstaaet eller forvcerret
iNlLlp, de Papirer, som jeg ofte har forlangt?
i Tiden fra 6. April 1917 til 2. Juli 1921.

Afdeling Graasten

I

„Krigs-Invaliden"
Renterne til Efterladte er fastsat til maanedlige Belob
for en Enke uden Born 30 O., for det forste Barn videre
10 D.. for hvert af de nceste 6 D.. for et moderloft Barn
20 O.. for 2 moderlose Born 30 D., for 3 moderlose
Born 40 D., og for hvert Barn 5 D., en Mor eller Far
faar 20 D., et Forældrepar 30 O.
Aor at faa den i Felten dode Soldat hjem, betaler
Staten op til 100 D. Det samme sker ogsaa i enkelte
Tilfcelde for krigsdeltagere, der dor efter deres Affkedigelse.
Efterladterente udbetales til Enkerne, faalcenge de
er ugifte og til Bornene til deres 18 Aar. faafremt de
ikke gifter sig for.
Renterne til Auldinvalider er folgende i maanedlige
Belob:
Til en enlig Invalid 80 D., naar han er gift. men ingen
Born har 90 D., og for hvert Barn 5 D., naar han er
Enkemand med et Barn 90 D.. naar han har Aorceldre
at forsorge. for hver Del 10 D.
Rentebelobene daler for delvis Invaliditet ned til
10 "/o. Ifcerlige Tilfcelde kan der forhojes, som for Blinde
eller meget svcert beskadigte op til et Belob af 200 D.
Erhversevnens Nedscettelse skal bestemmes efter Muligheden for at ndove det Erhverv igen. som Invaliden
var befkceftiget ved paa det Tidspunkt, da Indtrædelsen
i Armeen fandt Sted. Den skal ikke bestemmes efter det
Erhverv, ved hvilket han finder Beskæftigelse efter Hjemsendelsen.
I ingen Tilfcelde skal Renten nedscettes, naar den
Aorsorgelsesberettigede ved personlig Anstrengelse og Overvindelse opnaar storre Erhvervsmulighed. ITilfcelde, hvor
Invaliden er nodt til at have en tredie Person til Hjcelp
og Pleje, ydes et scerligt Tillceg af 50 D.
Invaliden har Ret til al Sygehjcelp, i samme Omfang som i Danmark og andre Lande.
Auldinvalider, der ikke har noget hjem eller Tilholdssted og Familie i sncevrere Forstand kan blive plejet paa
Statens Helbredelsesanstalter og Rekreationshjem m. m..
mod, at Renterne bliver noget formindsket.
Endvidere har Direktoren Ret til for saadanne Invalider, der ikke er aandsfriske, at anlcegge en Del af
Renterne i Statsforfikringsanskalten til hjcelp for ham.
naar han kommer ud af Statens Helbredelsesanstalter.
Hvor en Invalid ikke efterkommer sin Underholdningspligt til Familien, kan paa Bureauets Foranstaltning
Renterne deles saadan, at hver faar den Del. der tilkommer den.
I U. S. A. kender de ogsaa Esteruudersogelser og
gaar saavidt, at. naar en Invalid ncegter at lade fore
tage en Operation paa sig. som af Bureauet anses for
at vcere ham til Nytte og Hjcelp, kan Renten blive holdt
tilbage.
Rentekravet bliver kun efterkommet til et Aar for
den Tid, Renten bliver bevilliget, og ved Forhojelfer har
kravet kun tilbagevirkende kraft for et Tidsrum af 6
Maaneder. Ikke som hos os med den Maaned, i hvilken
Andragendet er stillet.
Noget scerligt er der i U. S. A. i den Forsikringsform
der blev indfort fra Statens Side ved Amerikas Indtrcedelse i Krigen.
Aor at beskytte Militærpersoner og saadanne ligestillede samt deres Familie ved Indtrcedelse af Dodsfald
eller Invaliditet indrettede Staten en Forsikringsanstalt.
Denne Forsikring blev paa Andragende afsluttet som en
Livsforsikring paa mindst 1000 og hojst 10 000 D. For

denne betaltes en Prcemie paa 3^^/o. Der forlangtes
ingen Lcegeundersogelse. og de blev afsluttet som en Tids
forsikring.
Der er nu aabuet Adgang til at faa disse Forsikringer
omdannet til rigtige Livsforsikringer eller Aldersforsikringer
saadan, at Forsikringstageren kan faa dem udbetalt i 20
Rater eller med det fyldte 62. Aar i en Sum. I forste
Tilfcelde vil Ordningen vcere at regne lig med en Livrente.
Desuden har Invaliderne Ret til Oplcering i et andet
Erhverv. Fristen er sat til 30. Juni 1926. Uddannelsen
sker paa Statens Bekostning og under Udbetaling af Understottelse, i lignende Form som paa vor nu nedlagte krigsInvalideskole. — Efter denne ovenfor ncevnte Termin
bortfalder Statens Forpligtelse til Afholdelse af Kurser >
til Uddannelse.
I

Sa Morten Hare fik Zuleorlov.
Mens tyske Soldater i 1915 laa foran Verdnn, fandtes
der blandt Hcerforerne i dette Afsnit en General, der var
en ivrig Nimrod. Julen ucermede sig. og det kunde jo
vcere en Lcekkerbisken med en Hare kil Juleaftensmiddag. I
Kort for Jul skod Generalen ogsaa en dejlig Hare, som '
blev hcengt op paa Muren udenfor Generalens kvarter,
hvorefter Skildvagten fik streng Ordre til at passe paa,
at ingen formastede sig til at hugge det lcekre Dyr. Der
vilde jo saa paakomme ham al Landsens Ulykke.
Et Par Ncetter efter dukkede der pludselig to Skikkelser
frem af Bcelgmorket foran Vagten. En tcendt Lomme
lampe blev pludselig stukket op i Synet af den forfippede
og blcendede Soldat, og en barsk Stemme raabte: „Hvor
for hilser De ikke? Sover De paa Deres Post".
Helt forfjamsket over denne ublide Tiltale og det
skarpe Lys lagde han ikke Mcerke til Skikkelse Nr. 2. der
imens fingrerede ved det paa Muren hcengende Dyr.
Kort at fortcelle, om Morgenen var Haren borte, og det
hjalp ikke det mindste, at Generalen rasede som en besat.
Morten var forsvundet og var naturligvis ingen Steder
at finde.
Men 3. Juledags Morgen var den savnede Morten
kommet igen. Som om intet scerligt var hcendt, hang
den igen paa samme Som paa Muren. Men det var
kun det udvendige af Morten, udstoppet med en Visk Ho
og forsynet med en Seddel med esterfolgende Paaskrift:
„Generalens Hare melder sig tilbage og takker for Juleorloven". — Der var ukuelig Humor alligevel trods al
Krig og Rcedsel.
Aor Haderslev, Abenraa og Tender soges straks en

Annonce Scelger.
Noermere Oplysninger faas ved Henvendelse til
Bogtrykkeri F. C. Eggert, Sonderborg.

Telefon 245.

Vor Icsere Kammerat

?eter ?1enrii<8en
akAik ve<ä Osclen som kol^e

en

^uAustenkorA. den 15. ^larts 1927.
^uZustenkorZ ^t<äe1inZ.

Krias-Hnvaliden" redigeres af Lcerer Clausen, Kegnces i udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemplar. Annoncer pr 4 Spaltet petit Linie 20 Ore for
Zkke-Medlemmer 50 Ore. Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i Z. C. Eggerts Bogtrykkeri, gn er org.
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ZoQÄsrlssrx

kenäteVine
^

6neuäsalg

Ssnckerborg
TInit
vect
sOeter9önnicbsen - pertegacte yo ' ^etef. 446 - Ssncterborg

^nl-^er Holst

Hotel ksbenhavn

^

^ Xul - Xolcs c>A Lrilcetter 5
I ^js C. kaad - Ssnderborg D
^

I.aZer: ^serndaneZacke 19 - Telefon 726

aräsrods - ?ortisrs - Lkinä
I^VLV karvss oZ rsusss liurtiZ
til moäsrats ?riLsr

iTpevisImsgssin i

Sonderborg

?. öelirvnÄ«
kerl-A. 52 8Ul>LKLl1KK ?-Iek. Z17

roo^m

H^ZZeliZe Veerelser
(^vclt Xs^en
?rivate Laller

^Isbelstolker, stribeäe (?aräiner vseves paa kestillinZ

Peter Christensen,
saavel raget som fersk

Telef. 250

Se
(Fulc^slnecl

?ISI?
hos

Vindue

^iskeksnlßien

i v c n nciss
-.I.-l1avnszz<js 18 - Isl. 458

Sk. Raadhusgade 14
Earl A. ^lislssn
(tictl. Emil Gatte)

ss^vLKLOiic;
^ K^WemitteswIer
B ^ Kranit - Hkserver
XvntorI^snZanK4
Lukker ^»«ens^alle 10

Sonderborg Kur- og Badeanstalt
Jernbanegade 20 - Telefon 249

Karbade, Dampbade, Lysbade, alle
Slags medicinske Bade, Massage

Sygebehandling esker toegeordinatlon!
^olilsnbsi-z^elsrnsgenrle sg clff'VIl

vus^v «o«z.cißSLNv

paa
Pladsen i

Msbler

LUK. V70I.??
SSNOLKLOK«

Drabe

I*au1 ^reiderZ
^Lble^Äcle 7 - l'elekon 637
8snclerl?0rZ
I.kl. Kolonial-, Delikatesse- Optiker 0Z I7rma^er
og Fedevare-Forretning
anlzetaler
Lrs<5 - ?ruZt - Llio^olacle
lire - kriller

vulkamseringsanslall og
Cyklereparakionsvlerksted
Summisodkoj

L a r o m e t r e
samt alle
separationer
t i l l?i11iAste ?ri8

Hans Uetersen
L^er^A3<äe 25 - 8sn<^erI)c>rA

- - Maskinfabrik - keparationsvserkstecl
Raäio Il^oätcigsrs
5i!l<6>?0k'Z /^Sjei'iMZ5l<>l1Sk'
^
sra Ssnderborg Amts
/^sllemli-^^ Varmsanlssz fos'
Xik-Ksilelsi^ 19
^ Islsi, 19
Radio Central
^
er bedst, da de er specielt
Agiter
bygget for vore
12
for vor Organisation!
Modtagerforhold

^Heinrich Velersen

Storsle Udvalg

^

(Inclek.: ^sr^en ^n<1ersev)

Sab hos de averterende!

Det storste ^IclvalZ
Den lzeclste Vare
Den killißste?ris
^elekon 62

E. Reis

VNN. GLLLU

Blikkenslager - SkiserkMer

Telef. 354

Glarmester perleg. 68

Sonderborg
s s n v L k L O k c ;
Telefon 848 - Perlegade 93

jlu^as ^ ZsnÄsr^org

8xLeialvserIi8le^ kvr ^lin6erutl8ljdiliu^
Islsk. 575 VA Autoreparationer Z^srgZ. 25

issrzts oz sslcjzts ^psciglfoi'i'etninZ i l<affs oz Konkitursi'
Z^sdvs^ kolgsplsrlsi«

Fremtidens Tagbeklcedning
anbefaler ökl)I( ^ (!()., 8sN(IerI)()rL
leleton 176 - 177

foretag Deres Indkob hos de averterende!

8tsrste

^ernkaneZ. 5

i

lelekon Z50

»cnnc. ov onc»iacx>.«ocn

(^Kler

andefalei- 5^ms5l<>ner

f-e>-lszs6s 21

-

karnevozns

^ss»aration5vsöt'l<5tscl

Fr. Alahelt, Blikkenslagermester
St. Raadhusgade 17 - Telefon 810

5wrt Advalg ikobber
og Messinggenstande
samt alt tilHusholdning henhorende

Islefon 540

Holger Hansen

15. ILivkkonn
Skrceddermesier
Sonderborg

-

juveler - (^uldsinec!

Liliegade 9

telekvn 274

8tsrste Imager i psene
udforer alt Skrcrdderarbejde ksber äe deä8t vK billigt ^utomokiler, ^lotorc^ler k^orseringer,
kr^IlupszaVer
Reparations -Vserlcsteä
kos
i (Zulä, 8sl^, ?let
efter Maal i I. Kl. Udforelfe
oZ I^ikkelVsrer
IeIet.Z86 8snäerblirA ^IsZaäe22 I (^raverinA
Ii l i a l a f
separation!i
1^. I^s.rssQ.
Sodal JarveriI utltsres i e^et Veerkstecl >1
Isisfon
og TojrensmngS'Elablissement
8MVLKK0K«
ZL5
ksz>iku!zs<Is 18
I^^potlie^torretninA
(Z> l-IZusssii

8. ?om.

(Asmus ^stsrssn

8 s n o x « k o i i e
telefon 453

Sonder borg

Xontor tor (?runäk(iR8ÄKer
Ljenäomslianäel - Xontralcter

anketaler
alt i Xvlonialvarer til
rimeliZe kriser
Telefon 717 - Dybbolgade 11 a

l<uIiMs)0l't

Deres d^Ier

Lranät

^torste Udvalg - LilliZste ?riser

Xisl8etli

^ervIislieZs^e 6

Kolonialvareforretning

Rayens celdste og billigste
UW Glarmesterforretning
og Billedhandel

Specialitet:

Daglig frisk brcendt kaffe

Lsnclsl'dol'A

Lilleäin6ramninZ

^orsteklasses
pianoer, Harmoniumer og alle Musikinstrumenter
til billigste priser!

^lob. L. Lavvaet) - Ssnclerborg
Gruncll. ,yo, piavS- 0g Musikbus Sruncil. ,yo,

l^0tel

l.ssclsl'liÄli^s!

lncjsk.:

^stss- ^atilsoii
^srlsZ. 80

0A ^^rnas^iner

i v O l ) ^ Z. Slangaard - Sonderborg

testamenter m. m.

Sonderborgs celdste

Zs-icisrlzorZ - "I"If. 119-12O

Lmuk OA

k?SLtaurar>t vscj Ztrali^en

l'sisfvsi 510

LerreellviperinZs

ler >5
? Kakkelovne - Komfurer - Vaskekedler

.°

Storste Udvalg i kun bedste kvaliteter
og sliiri kiNigste
^

ÜÄlI8ElI ^

U. Nilll^ttcl

korretninZ

° CA-ZchmiZt

ff. Vine
^

(Z-mmel »om Sonderborg - Perlegade Si

.«>g«n diiiig.,:

.2
^
^
^

^

Ssnclerborg - Kongevej 58

^

Rul - Koks - kriketter - kraencke
Lagerkontor vecl Kulkajen - telefoner 38, 2Z og 404

^
^

s
O

Hver krigsbeskadiget bor vcere Medlem af vor Organisation!

O

«KIQ8-IKIV^I.II)LN
5
OLN 1. öl-KF 1927

Kir. 2

4. ^srAsnz

Fr. Matzelt, Blikkenslagermester
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Holger Hansen
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Automobiler, Motorcykler

8. ?0«I.
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Peter Christensen,
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Sk. Raadhusgade 14

Stsrsle Udvalg
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Se
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Vulkaniseringsanslalk og
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Carl A. Weisen Hans Uetersen
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b a r o m e t r e
samt alle
separationer

til billigste ?ri88

Heinrich Velersen

Ssnderborg kur- og Vadeanstalt
Jernbanegade 20

kod hos de averterende!

- Telefon 249

Karbade, Dampbade, Lysbade, alle
Slags medicinske Vade, Massage

Sygebehandling esler ewgeordinatlon!
Ugpl wolilsnbergz
Velsmsgenlls og «tnoji

vus?/zy «o»i.ci«vcnv

E. Reis

Blikkenslager - SkiserlMer
Sonderborg
Telefon 848 - perlegade 93

ö

SSKIO^^iSO^iQ
(Inzell.: ^srxen ^nilersen)
Det stsrste I7clvalZ
Den keclste Vare
Den lzilliZste?ris
17elekon 62

LLR. O7?MH
Telef. 354

Glarmester perleg. 68 8

Lu^as ^ AonÄerI)org ^
Lpeeialvserksleä kvr ^linäeruäslidiijiiK
Islsi. S7S

«A ^utvreparativner

^srgZ. 2S

fsi'Zte oz sslcjzts ^pscialforrstninZ i t<affs oz ^onfiiursr
Askss? kolgvplsrlsi'

Fremtidens Tagbeklcedning
anbefaler LroI( ^ (!()., 8snderI)0rA
?elekov 176 - 177

Foretag Deres Indksb hos de averterende!

I

Anyb Jnv aliöe^
Medlemsblad

>ooi)os<)oa<)oo<)oo<)oc<z<>Q<>oo<>ov5)oo<>--a< ?oo<)-»<

rcar Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Nr.?

-i» Sen I.Maj 1327 «5-

4. Aargang

Zra vorl ZMesnwde i Tinglev.

Det til Tinglev indvarslede Fællesmode blev et godt
oNode med en frugtbringende Forhandling og fort i en
mone, som vi nok kan voere bekendt overfor Offentligheden,
wet bragte klaring i mange Forhold vor Sag vedrorende
g scerlig dette, at vor Organisation stadig maa udvide
zme Rammer og forene sig til foelles Stroeben til Gavn
?,r krigsofrene.
Efter at Formanden havde budt den talrige Skare
> f Delegerede og Interesserede Velkommen, blev paa Foromg Lcerer Thomsen valgt til Ordstyrer, et hverv som
s7On under hele Forhandlingen udforte monsterværdigt,
via der ikke fremkom en eneste Misklang.
Til Provelse af Mandaterne blev der nedsat et UdIralg paa 3 Medlemmer, som efter at hovedkassereren
?Mvde faaet opgjort, hvilke Afdelinger der var reproesenz?!ret ved Delegerede, traadte i Virksomhed. 5 Afdelinger
?mvde ikke sendt Repræsentanter.
Formanden fik derefter Ordet til sin Beretning over
looreningens Virksomhed i det forlobne Aar.
han omtalte til Indledning, at der var sendt Indlyydelser til ..Reichsbund" og „Gau Schleswig Holstein",
gg derfra havde han ikke faaet Afbud men der var ingen
onodt endnu; de vilde maaske komme med et senere Tog.
Endvidere var indbudt Medlemmerne af Noevnet og
vkaadet, Noevnets Overloege og kontorcheferne for de to
fnnstitutioner, og de sonderjydske Dagblade.
Af Dagbladene var der modt hejmdal og Haders6?bener Zeitung, fra Tloevnets og Raadets Medlemmer var
?zer indlobet Meddelelse om. hvorfor de ikke kunde overzzcere Modet.
Raadets Medlemmer beklagede ikke at kunne deltage,
oa de var optaget af andre Moder, og Ncevnets Medn?mmer ansaa sig bundne af Tavshedspligten ifolge Intt?rukfen og beklagede derfor ikke at kunne komme.
Der er i det forlobne Aar afholdt et Fællesmode,
A Sommerstævne, 3 hovedbestyrelsesmoder og 2 Moder
2 Lovudvalget, desuden havde Organisationen efter IndZyydelse ladet sig repræsentere ved 3 Medlemmer ved
vöautag i Eutin, hovedbestyrelsens Medlemmer havde
szesuden vceret tilkaldt til flere Moder i de enkelte LokalAfdelinger.
IAabenraa Amt er der dannet en Amtsorganisation,
?zer er oprettet 10 nye Afdelinger, hvoraf 4 har sogt
I^ilslutning til Hovedorganisationen.
Der er arbejdet energisk i den kockske Sag, ved Forgvget paa at lade Invalideraadet indgaa under Arbejderjiorsikringsraadet, samt ved Opnaaelsen af nye Midier
N den sonderjydske Laanekasse. Laanebegceringerne vil

blive behandlet paa en Gang, og de bevilligede Laan vil
komme til Udbetaling i Maj.
han var af den Mening, at Bestyrelsen havde ar
bejdet til Medlemmernes Gavn og Bedste.
Aaret 1926 har vceret proeget af Nervositet under
Hensyn til Redskceringstendencerne. Pristallets Nedgang
har allerede medfort en folelig Nedgang i Renten, baade
for Invalider og Efterladte.
Formanden havde telefonisk og telegrafisk henvendt
sig til Ncevnet og Ministeriet for at faa oplyst, hvilke
Folger en Omordning af Tjenestemandenes Lonningslov
vilde have for Beregningen af vort Dyrtidstillæg, idet
§ 31 jo henviser til Tjenestemandsloven. Noevnet kunne
ikke give Oplysning, og Sundhedsministeren svarede, at
det vilde blive forandret i Henhold til § 31. — Der maa
her gores et Arbejde for, at det kommer til at rette sig
efter Pristallet alene.
Ved Droftelsen derefter beklagedes det stcerkt, at Indbydelserne ikke var fulgt, scerlig syntes det, at Tavshedspligten ikke kunde hindre Ncevnets Medlemmer i at komme
til Stede, idet det vilde anses for gavnligt, om dette var
sket. Det lod til. at man noesten konsekvent undgik et
Samarbejde med os. Vi har sogt Samarbejde. Hovedbestyrelsens Arbejde anerkendtes fuldt, og der blev takket
derfor. Angaaende Laanene forespurgtes der. om der
ikke kunne opnaas Udsoettelse af Afdragene i 1 3 2 Aar,
hvortil Formanden svarede, at efter de nye Bestemmelser
kan der opnaas Forlængelse af Afdragsfristen til 20 Aar
ogsaa for gamle Laan.
Mandatprovelsesndvalget havde imidlertid afsluttet
sit Arbejde. For 7 Afdelingers Vedkommende maatte
forskellige Ting klares, inden deres Mandater kunde anerkendes. Det drejede sig for de flestes Vedkommende
om Restancer for 2 eller flere kvartaler.
Efter at de fremmodte fra de betrceffende Afdelinger
havde haft Lejlighed til at klare for sig. blev efter en
lcengere Droftelse Resultatet, at alle tilkendtes Stemmeret.
Det drejede sig ialt om 7 Reprcesentanter.
Det betontes stcerkt under Droftelsen, at det ikke gik
an at slaa en Streg over alt, for saa vilde vi komme
ud paa Glatis. Der maa vcere Orden i kassen og i
Afregningerne. Hovedkassereren fik Bemyndigelse til at
meddele Hovedbestyrelsen, hvis Afdelinger kommer i Re
stance med 2 kvartaler. Denne kan saa meddele Slettelse, naar Belobene ikke indgaar inden en vis Frist.
Derefter fik Hovedkasserer Mortensen Ordet til kasseberetningen. Som meddelt i sidste 7lr. var Kassen bleven
revideret af de valgte Revisorer og fundet i bedste Orden.

„Krigs-Invaliden"
De havde givet Regnskabet folgende Paategning:
„Vi erkloerer herved, at Regnskabet er fundet rigtigt
og overensstemmende med Boger og Bilag, at Forenin
gens Formue er forevist og Belobet fundet i Overens
stemmelse med Regnskabet."
Foreningens kasse raader over en Formue paa godt
8000 kr. — Foreningens samlede Medlemstal er 2286.
Ifolge Medlemsstatistikkeu har Aaret bragt en Fremgang
paa 200 Medlemmer. Alen der findes endnu mange,
som ikke er tilsluttet. Maalet maa vcere at faa dem alle
med. Regnskabet og dets Forelse anerkendtes med Tak
under Udtalelse af, at vi havde en ypperlig Regnskabsforer.
Ordstyreren henstillede at tage punkt 8 paa Dags
ordenen for Punkt 7 af Hensyn til, at vi noermede os
Middagstiden, og kassereren gerne vilde benytte denne
Pause til at udbetale Dioeter- og Togpenge. Der forelaa Andragende om at nedscette dette Belob til 5 kr. Hoved
bestyrelsen foreslog at lade det folge Pristallet, hvilket
Forslag vedtoges efter mange Udtalelser for og imod.
Denne Asgorelse goelder for noeske Fællesmode.
Som Punkt 7 paa Dagsordenen stod Behandlingen
af Andragender fra Lokalforeningerne, ialt 14 Andra
gender. omfattende administrative Forhold i Tloevnet og
Raadet, sceclig rettet mod kontorchefen i Invalidenoevnet
og Noevnets Overlage, som onskedes forflyttet, og som
Kontorchef skulde der saa anscettes en krigsinvalid, og i
Stedet for en Loege et Loegeraad.
Folgende Resolution blev som Fællesmodets
ZNeningsudtryk vedtaget:
Foellesmodet af Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og faldnes Efterladte, samlet til Mode i Tinglev
Sondag den 24. April 1927 paa ..Tinglevhus" tillader
sig herved overfor det hoje Ministerium indtrængende at
udtale Onsket om, at den ved Invalidenoevnet ansatte
Overtoege Overgaard snarest muligt maatte blive forflyttet
til en anden Virksomhed, idet Foellesmodet, som reproesenterer samtlige krigsbeskadigede og faldnes Efterladte i
de sonderjydske Landsdele udtaler som sin Opfattelse, at
Hr. Overloege Overgaard har mistet de krigsbeskadigedes
Tillid.
Samtidig udtaler Foellesmodet Onsket om at tage under
Overvejelse, at der i Stedet sor nedsoettes et Loegeraad
til Bedommelse af vore loegemoesfige Forhold, som voe
rende mere hensigtsmoessig.
Endvidere vedtager Foellesmodet at anmode det hoje
Ministerium om, at Hr. kontorchef Kock snarest muligt
maatte blive forflyttet fra sin nuvoereude Stilling som
Ehes for en Institution, der er sat til at varetage de krigsbeskadigedes og efterladtes Interesser, idet han i sin offentlig fremsatte Meddelelse om de krigsbeskadigedes Forhold
i andre Lande m. m. har dokumenteret sin fuldstoendige
Mangel paa Forstaaelse af vore Forhold, og at de krigsbeskadigede m. fl. ikke stiltiende vil kunne fole sig tilfredsstillet ved en saadan Embedsmands Fremfoerd.
Efter Middagen fortsattes med Andragende 2. Der
oplystes, at forhenvoerende Folketingsmand Nis Nissen
var indtraadt i Ncevnet i Landsdommer Hammerichs Plads.
Foellesmodet onskede at henstille til Hovedbestyrelsen at
denne overfor Ministeriet af Hensyn til Sparebeskemmelserne maatte udtale det som betimeligt at lade Medlem
af Noevnet, Amtmand karberg i Ringkobing, aflose af en
i de sonderjydske Landsdele bosiddende Person, helst en
sonderjydsk Loege.

Til Andragende 12 oplystes det. at det virkede z
uheldigt uaar Enkeltpersoner kom til at give Oplysninger- ne. Det maatte vcere Byraadet eller Sogneraadet som 5
Helhed der forhandlede derom paa deres Moder og af- gav Erkloeringerne. Ienkelte Sogneraad sker det allerede. .
og denne Stilling maa anerkendes, men der er ogsaa mange z
andre Tilfoelde, hvor det ikke sker. Uheldigt virker ogsaa l
Politirapporter. Et Eksempel paa en Eivilinvalidesag x
blev anfort, hvor der i Politirapporten staar: Hans Na- boer siger, at han er doven, han gider ikke. En Masse
Moderkloeringer maatte til for ak faa denne Paastand i
Rapporten gjort krasteslos.
Dette Andragende fik under Droftelsen en Tilsojelse, .
gaaende ud paa, at Oplysninger fra Sogneraadet forst l
burde indhentes, efter at Efterundersogelsen havde fundet !
Sted. Undersogetsen finder saa Sted uden Forbehold.
Andragende 5 havde allerede ved sidste Foellesmode :
voeret til Droftelse i en lignende Form. Denne Gang j
havde Hovedbestyrelsen faaet Bemyndigelse til at henvende :
sig til et Sagsorerfirma for at faa Retten til Indsigt i i
Akterne underfogt. Sagen er under Behandling, men l
der foreligger ingen Afgorelse endnu. — Det er tit i i
Anledning deraf, at Utilfredsheden med Administrationen l
opstaar. for vi kan ikke faa at vide, hvori Grunden til, at 1
Andragender forhales eller afflaas. ligger.
Andragendernes, 8, 11, 13 og 14 omhandler Fore- ningssager, soerlig kontingent til Hovedkassen.
Aabenraa anbefaler en Nedsoettelse til 10 Ore pr. .
Maaned. Hovedkassereren fraraader og henviser til „Reichsbund"s Kontingent. 1 Mark pr. Maaned til Afdelingen. ,
Kassen skal balancere og vi maa have de 20 Ore pr.
Medlem fremdeles. Andre mener, en Nedsoektelse kunde '
hjoelpe til at vinde Medlemmer. Mens Aabenraa koemper
tappert for sit Andragendes Vedtagelse, betones det. at
vor Forening ikke skal voere en Understottelsesforening,
men en handlekraftig Organisation med en stoerk kasse.
Ved skriftlig Afstemning vedtoges det at bibeholde de 20 Ore
pr. Medlem pr. Maaned til Hovedkassen. — Angaaende
den egen Magtfuldkommenhed til Nedfoettelse af kontin- Z
gentet indenfor Lokalafdelingerne blev det vedtaget at
bibeholde de 6 kr. aarlig. Forslagene om at nedsoette '
til 4 kr. eller at stille Afdelingerne frit nedstemtes.
«
Ligeledes blev den Beslutning, der blev vedtaget sidste '
Aar om en Repräsentant for hver paabegyndt 100 Medlemmer stadsoestet. Det var et Sporgsmaal om der opnaaedes storre Resultater med flere Reproesentanter.
Derefter forelagde Formanden Blomsterfondens re- j
viderede Regnskab. Fonden raader over 12396,18 Kr.I
I Aarets Lob er der ydet Hjoelp i soerlige Tilfoelde til 1
ialt 125 Kr. Regnskabet godkendtes. Han maatte advare '
mod den plante Fordeling af dens Midler, da der laa ^
store Opgaver i Fremtiden.
Vi vil sorsoge at faa Tilladelse til en ny Blomsterdag. .
og da maa vi have en Grundfond til Startning af samme. .
Vi kunde onske at faa oprettet vort eget Rekreationshjem, .
og paa dette Grundlag haaber vi at faa Bevilling til en i
ny Blomskerdag. Hovedbestyrelsens Henstilling fulgtes. .
idet det vedtoges at lade Blomsterfonden staa urort.
Da Foreningen og de enkelte Lokalafdelinger afholder
Festligheder, vil det vcere betimeligt og betryggende at i
faa afsluttet en Ansvarsforsikring. Der var indhentet j
Tilbud fra forskellige Selskaber. Alle Afdelinger skulde ! ^
forsikres sammen. Det vilde blive ca. 8 Ore pr. Medlem i
aarligt, som vil blive udredet af Hovedkassen. Hoved- bestyrelsen bemyndigedes til at afslutte Forsikringen og z
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Kvaaledes. at Afdelinger, der allerede har en saadan lobende,
Uoliver lost fra denne og gaar ind under den nye.
Ligeledes fik Hovedbestyrelsen Bemyndigelse til at
fremskaffe Foreningsmoerket. en Forglemmigej i Emaille,
zoaa betids, at alle Medlemmer kan have det i Hcende til
oHommerstcevnet. Prisen bliver 60 Ore.
Til dette Aars Sommerstævne var der indgaaet Ind
bydelse fra Logumkloster. Denne blev med Tak modtaget
g«,g Dagen fastsat til Sondag den 31. Juli.
Om Avisen udspandt der sig en lomgere Drostelse.
z()e okonomiske Forhold fremlagdes. Med Omdeling ved
NMedlemmerne bragte Avisen Overskud, men Omdelingen
voar utilfredsstillende. Derfor fik vi sidste Aar den sikre,
mnen dyre Omdeling gennem Postvæsenet, det bragte UnsZ'ierskud.
Bladudvalget kunde derfor ikke indfri sit Loste om
jut tilstille Medlemmerne Avisen gratis.
Til Bladets redaktionelle Del blev der anket over
Medaktorens sidste Artikel „kritik"s Fremkomst. Den var
ffnffattet faaledes, at den af pressen var bleven brugt
mnod os, og derved havde den skadet os. Offentligheden
?zer ikke, at vor Opposition soerlig er rettet mod Admini
strationen og mindst mod Loven. Dette Forhold burde
gogsaa skarpt have voeret fremfort. — Redaktoren gjorde
>Mede for Artiklens Fremkomst, navnlig et ubesojet Angreb
aoaa Lovens Faskscettelse af Renterne, scerlig Efterladtementerne, der var fremkommen i Dagpressen i Marts
Mlaaned. Dette Angreb skulde slaas til Jorden. Avisen
vNal voere Medlemmernes Blad. hvor hver har Ret til
voaa rolig, saglig Maade at fremkomme med sin kritik og
ynye Forslag.
Ved de foretagne Valg blev alle genvalgt ved Akol lamation.
Under Eventuelt meddelte Næstformanden, at han
vyavde fort Forhandlinger med den internationale Sammenllllutning af krigsofre om Optagelse af vor Organisation.
iOisse var resulteret i. at den onskede Optagelse rimegjigvis vilde ske i Lobet af Sommeren.
(En noermere Redegorelfe vil senere folge.)
Formanden gjorde Foellesmodet bekendt med en Henlzoendelfe fra Amtmand Lundbye om, at han til enhver
iZLid var beredvillig til at modtage Invalidernes Reprceisentanter til Forhandling angaaende Misforstaaelser. —
onaadanne Forhandlinger havde allerede sundet Sked til
^Tilfredsstillelse for os.
Endvidere sloges til Lyd for kob af Bogen „Breve
Ml Hjemmet-, til en pris af 1— kr. (Bogen har
Doceret omtalt i K.-I.) Ligeledes sloges til Lyd for ..Reichsuound-Taschenkalender" til en pris af 60 Ore.
Et Forslog om Ansoettelse af en Rejsesekretær i Orvganisationens Tjeneste blev henvist til Hovedbestyrelsens
?Oroftelse og Forberedelse.
Dermed var Dagsordenen udtomt. Modet sluttedes
Zzoed 6 Tiden med en Tak til Ordstyreren og Forsamlingen
g.g et kraftigt besvaret Leve for vor Organisation.

Meddelelse fra Vladudvalgel.

Begrundet paa de okonomisk vanskelige Tider og For0iold, som vi ikke har voeret Herre over og som vi nceppe
m>ar kunnet forudse, har det, som ogsaa paa Fællesmodet
Iq.plysk. ikke voeret muligt at skaffe det Antal Annoncer, der
?r fornodent M at boere Bladets Udgifter.

Loeserne maa derfor have os undskyldt for. at vi har
vcekket Forhaabninger, som vi ikke har kunnet indfri.
Idet vi holder os til Fcellesmodets Beslutning, maa
vi. hvor nodig vi end vil. derfor henstille til Lceserne
ogsaa i Fremtiden at betale de 10 Ore for Bladet som
hidindtil.
Bladet vil nu blive forsynet med et Annonceomslag,
og de tegnede Annoncer vil hjoelpe paa Budgettet. Faar
vi flere Annoncer, og der er plads til nogle endnu paa
Omstaget, saa vil det hjoelpe paa Bladets Status.
Enhver vil kunne tjene lidt ved at soelge en Aarsannonce til 16 eller 20 kr. eller til en hojere pris. Der
betales 10 "/o i provision.
Annonceomslaget for April Nummer leveres med
ved dette Nummers Fremkomst.
Afdelingernes kasserere bedes godhedssuldt at indlose Postopkroevningerne, naar de fremkommer i Maj
Maaned, da Forretningsgangen ellers vil lide.

Afdeling Augustenborg
Som Svar paa Fru Jokumsens Foresporgsel skal
jeg paa Augustenborg Afdelings Vegne oplyse folgende:
Undertegnede var Formand og kasserer i flere Aar.
men min Invaliditet tog til (Dovhed og daarligt Syn)
og til Generalforsamlingen mente jeg at en anden kunde
tage fat. Vi valgte saa Ehauffor p. Henriksen, som nu
er asgaaet ved Doden.
Fru Jokumsen var den Gang i vor Afdeling. Jeg
forebragte hendes Sag om Understottelse under hendes
Sygdom ved A. O.s Mode i Sonderborg. hvor jeg som
scedvanlig sad som Delegeret. Der blev bevilliget hende
30 kr. fra A. O.s Hjoelpekasse og 20 kr. fra vor Afdeling.
paa vor Generalforsamling forelagde jeg Sagen,
men den nye Formand var af den Mening, at Guderup
Afdeling skulde betale de 20 kr.. hvilket han begrundede
med at Fru Jokumsen var i Guderup Afdeling paa det
Tidspunkt, da Belobet blev hende bevilliget fra A. O.,
hvorimod jeg var af den Mening, at Augustenborg Af
deling skulde betale, da hun, medens hun var syg, var
Medlem af samme Afdeling.
Der opnaaedes ikke Enighed, jeg forlangte, at Fru
Jokumsen skulde have pengene, hvor de saa end kom fra.
Imidlertid dode Formanden, og ved noeste Mode fik hun
sit Andragende bevilliget. Det var paa hoje Tid. Jeg
for mit Vedkommende sidder ikke som Delegeret i A. O.
som dumme Peter. — Utak er Verdens Lon!
Til Fru Jokumsens Foresporgsel skal jeg bemoerke.
ak vore Medlemmer har deres Ret lige saa godt som
deres pligt; men de ..oste dobbelt" betalte Bidrag maa
jeg bestemt afvise. Fru Jokumsen har een Gang betalt
2 Bidrag i en Maaned, og det var ved Overgangen fra
at betale bagud til at betale forud, hvilken Forholdsregel
Generalforsamlingen besluttede at indsore for at undgaa
Tab ved evtl. fratrcedende Medlemmer.
Vor Afdeling behover ikke ak opkrceve dobbelt Bidrag.
Vi arbejder godt og har penge i kassen. Jeg skal endvidere i noer Fremtid fremskaffe Attesterne fra A. O., som
saa skal blive Fru Jokumsen tilsendt.
Ara min Side er dette det sidste Ord.
Augustenborg i April 1927.
I. L. Brügmann.
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Til sorheiwmende engelske krigssanger.

Nu drager Vaaren over Danmarks Lande:
Nu gronnes atter Danmarks Skov og Vang!
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Vaar!
Nu smiler Solen ved de danske Strande;
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Professor Martinik har i ..klinische Wochenschrift"
offentliggjort nedenanforte Tal. som maner til Eftertanke.
Den tyske krigsarmee omfattede 13 250000 Mand.
Af dem er 2 250000 Mand dode som Folge deres Del
tagelse i krigen. 1597350 Efterladte faar Efterladteforforgelse.
I1924 fik 721660 Mennesker (derunder 1322 Sygeplejersker) militcer Aorsorgelse, mens 750 060 var bleven
affundet (10 og 20 "/c> Erhvervsindskrcenkning.)
Foruden Korsorgelsen bliver det nodvendigt aarlig
at bruge 40 Mill. RM. til Sygehjcelp (herunder Tilskud
til amtlig ansatte Loeger).
Der arbejder, endnu 6 Aar efter krigens Ophor, 9
..Versorgungsstellen" for kindbenbefkadigte, 9 TuberkuloseSygehuse (40000 Lungetuberkulose gcelder for krigsbeskadiget) og 12 andre kuranstalter.
Endvidere er 37 orthopcediske Værksteder, 14 «HauptVersorgungsämter" og 101 ..Versorgungsämter" i Virksomhed og der er ansat 245 Lceger som ..Gutachter".
Disse Tal viser noget af krigens „Velsignelser".
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Roget til Eftertanke!

Nu op til Livet Alnaturen vaagner,
Og over Skyen atter himlen blaaner,
Mens Lcerken jubler hojt mod Sky sin Takkesang.
Nu vaagner Livet under hver en Tue,

Som forste Rate er der fra England udbetalt et Be- Snart Bogen vi i Brudedragt skal skue
lob paa ca. 4 Mill. Mark (200000 engelske Pund) endnu Og Vaarens Blomstertoeppe underskon.
ikke udbetalt Løntilgodehavende til forhenværende engelske Nu vandrer vi mod Lysets skonne Tider
krigsfanger.
Saadanne, som har et Lontilgodehavende og ikke har Med gylden Sol og mod Skcersommertider
faaet dette, kan melde sig hos „Restverwaltung sur Reichs- Med svale Aftentimers stille Lon.
aufgaben. Berlin W 9, königgrätzer Straße 122."
Et aabent Brevkort med nedenstaaende Ordlyd og
Nu vcekkes skjulte haab i Syges hjerter
Opgivelser, men uden Tilfojelser, er tilstrækkeligt.
. den
1927 Forglemmende de mange bitre Smerter
Betrf. Englisches Guthaben.
I Sygestuen hele Vinteren lang.
Vor- und Zuname
De blege kinder skal igen bli' rode
Wohnort (mit Postort) u. Straße
Solstraaler milde voekker alt fra dode,
Geboren
. Letzter deutscher
Mens Paaskeklokken kimer mildt hen over Land.
Truppenteil zur Zeit der Gefangennahme
)ens Kongsted.
Nummer der englischen Gefangenenkompagnie bzw. Depot
oder Lagerbezeichnung
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
hvem der allerede har meldt sig, bor ikke melde sig
igen, hidindtil er kommet 20000 Meldinger ind. og tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned
der ventes ialt ca. 200000. Udbetalingen sker efter Orden
og hver Melding vil tage en vis Tid, inden den kan Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
fyldestgores. Det nytter ikke at intervinere. Pengene ud- Trykkeriet.
„Krigs-Invaliden" redigeres af Loerer Clausen, kegncrs; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar. Annoncer pr, 4 Spaltet petit Linie 20 Sre for Medlemmer;
Ikke-ZNedlemmer 50 Sre. Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 245.
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Handler ogsaa med Jkke-Aledlemmer!

Kan ve ksdv

Forer kun i. kl. Varer til absolut billigste Vriser!

Kusserter - Lædervarer
ko« RejsearWer

Hurtig og reel Betjening!

Eders Forbrug af

(ÜAarer, LiZaretter, 'tobakker
hos H. ÄlÜller» Cigarforretning
Skibbrogade - Aabenraa

vv. Iloffmiuill 7e^58»'

HatmiM Uai'gal'jliMi'jlc 469
?1antemarZarine - DaZliZ triskkzernet

Paul Voss
(fork. Georg Glüsing)
Rarnskerrett 2S ^ telefon 542

Papir- og Runstbanclel
Lagervarer

R e s e r v e r e t !

Zndramning as villeder

Vsstsi'NsclS 16
Tlckf. alle Skotsjsreparationer
til nioclerate priser
K Run k)aanäarbejcte G

A l l e S l a g s G a v e r a r t i k l e r 8tot de averterende?

Zohannssn, A?dro lL
— LilliZe ^Vlsliler tra exet Vserlcste^l

° forlang °
prsv
^ ^ilbucl Z alt lVIalsi-- oZ l^aksk-ss-arlzs^s °^inGulv°
°Vesterg.y° >VSs- ^ÄUSSN, IVlalSk'MSSWl' ° Lskolie °

Rs.Äsrsls'v

^

'l'SIVV

I.^V(Z^VL Klr. 2
til slvsa kriser - Lilli^ste ^epzrAtic>n8VXrI<8te6

8tort

Lkn. /^olpksvn
Ssnckerbro
^ ^elekon 96
kolonialvarer oZ Oilil^atesser
t i l

s I l e r d i l l i g s t e

p r i s e r

kok. Lvkksi'iIK
Skr«ck6ermester Slotsgacle s, i. G.
)Z1tick gocl paskorm ^ Omkoranctring
presning og Rensning uctfsres billigt

^^U^NSNs llgjxaäe

er absolut kyens billigste Skomager
Raagummi paalsegges
O
5

>-IscisrsIsv LyZskssss

^

(Lwtssnsk'ksncjt)
optager ^Izen6 c>A Xvin<äer
til killiAste korsikrin^slzetin^elser

^
MW

Usn^vig Joksnnsen, ^omimztien 16
ttsllerslev
krolibincl, ^sVebselter, Suspensorier etc.
Samtlige Artikler til Sygepleje, kriller oZ pincenex
KriZ8inx?aIiäsr inclrsmms8 15 o/g krabat

I)a«lerslev

K. Teknvielvn

Storegacle 15 tta^si'zlev
TIsgKvni og

telefon 294

^slsemageni

Run I. Rl. Varer

Vil ve bave en gocl
saa prsv mine Sorter

Lerls^ og dilligsK lesbes

^SIBSSN^ Gravene kZ, ^lf. 349
VkokolsÄv, Kskso

kul»koks»vrikeller
I»I»N Zun-,
Kontor: Jomfrustien 11 -

5

l'slsfon 91

Lager: Teatersti 7

kolonialvarer «s Delikatesser
«»

I^IsKkiss Zsnssn
Kastrupvej 36 » telefon l89

ullßsnes

og bi>>igi

La6stuegacte 10, Jens Paulsen, I)a6erslev

<6- Hs.6.srs1sv 2^ 05

l^U8><

at ss incj til

l^aclök-sisv -

KsestKiveri
^lork-sgscis 24

I.gui', ^ Lckmillt

^

^>AcISs'8>6V ^ m t Z ZpAs'SKZLLS
(^mtsZal-antsi-st)
mocHÄAsr

8sZA5sinc!sl<ucj til sis^ssts s^sntssoc!
l^^smmsspsf-sdsssSr- ucilsasies Zs-atis
I-IovscIl<O^tor' ^s6si-slsv. Qravsns 7 - ^iiislsr i s»s stg^s ^sncisbysr-

H (Cigarer, Oigaretter, piber og tobakker ^

Eht. ööljsen - Gravene S - Teles. Mll
^1(8^68 -II'ZsI(I(kl'j6t'?ApirI.MäeI
LtorsZ. ö4

(!. «I. 8edultx

H^äs^slsv

9L2

/)6^65 (?

Ehr. Vvllsen - Gravene s . Teles. Mll

i k.
Vzf^Iefoi'i'etnsnN

»aljgrslkv

Hvidevarer - Udstyrs-Artikler - Damelingeri
Trikotage - Baby-Udstyr
De rjZtiZe Varer!
De riZtiZe ?ri8er!

V^tkrMg 58

vil Se spare Venge?
i)sr Ve Icoke Oere8 ^lanutalcturvarer, Xontel^tion.
l'rüivtsRe 8amt 8lcoto^ kos
k . » U V ß v c V ^ o ^ , I^aäerslev.

)^aZsrsIsv I^ur- og I^aZsanswIt
LZästueAA^e 12
lelekon 956
Le^ÄncälinAer e5ter I^X^eor^ination moc^
OiAt, Ischias, K^eumÄtizme, LlocätattiAcäorn, I^erve- 0A ^erteliclelser m. m.

Z Gode. solide Nobler » Kobes bectst og billigst i
»
^ IVIsde^sgSi', Gravene iZ i Gaarclen ^
o I)acterslev ^ telefon by/ ^ privat telefon ,020 o

Aßus,

I^2clef5lev

snke^sles k^oi'eningei' og Telsksden
ssuz>5anz5 Oi i^a ffaci.
k. oottk?.
'5>

vect favnen

anbefales til foreninger ""WU
telefon 869 ttsns

Naäerslev, l'eleton 766

Kolonialvarer. Konserves. Vine

kv^vox
IVlsnufsktul'VAs'Sl' i

„IVIsgssiin eiu D>oni> <

Mejsel.

forsog mine fortrinlige kvaliteter i
LispeZaäe 16,

!

Rakfe

Slorste Udvalg - Bedste Vare - villigste Vriser
Husk mit <A«K?6/7 0F/^/s6MiZF6/7
SsnÄerg 4

»

».

v. Nsi'MvlT,

?elf. 457

forer kun I. lil. Varer

W I» 0 j» g v

K s r l v » k n o a g e n
^elekon ^r. 100
»
^VlanuLa^tur - 1^0ntel^ti0n
l'rl^otaZe - I^inZeri

Lnnsi Lknisivnsen

>*

ösgg^s Isz>S8!ligsil!eI 0^ iMsMilc
^ fabrikation ak Vogntr«, Rapsko m. m. s

Bageri, konditori og Cafe. St. Pauli. Tlf. 176

Virk for Bladeks Udbredelse.

HMs-ZnvaliSe„
Medlemsblad
for Foreningen for ssnderjydfke krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Nr.Z

4. Aargang

Sen I.Znni 1S27

Sommerstcevne
Sandag. den ZI. Zuli 19?? i Logumklasler.
Ifolge Beslutning paa sidste Foellesmode fik Logumkloster Lokalafdeling det oerefulde Hverv at tage sig af
Arrangementet af vort Sommerstcevne.
Forberedelserne er i fuld Gang.
Vi sender hermed en hjertelig Indbydelse ud til alle
Lokalafdelinger og Foreningsmedlemmer i hele Sonderjylland.
Vi haaber at alle Foreningsmedlemmer med Familie
vil give Mode ved vor Fest her paa vestkysten i den
gamle „Kloster-By" og herved siotte vor Organisation og
styrke Samhørigheden som der troenges til, da der her
paa Vestkysten burde voere mange flere Lokalafdelinger.
Udvalget for Stcevnet.

Dyrtidstillceg til Invalider
og Efterladte.
Ifolge § 31 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 om
Forsorgelse af militoere Invalider og saadannes Efterladte
i de ssnderjydske Landsdele retter det Dyrtidstillæg, der
ydes til Grundrenten plus Svoerbeskadiget- og krigstilloeg
i bestemt Forhold, sig efter Reglerne for det Statens
Tjenestemand til deres Lonning ydet Dyrtidstillceg.
Tlaar Forliget mellem Tjenestemand og Regeringen
bliver til Lov, vilde Invaliderne m. m. i Henhold til
foranncevnte Paragraf miste en Del af Dyrtidstillceget
udover den mulige Redgang ifolge Pristallets Redgang.
IHenhold til de paa Foellesmodet givne Oplysninger
henvendte jeg mig paa Hovedbestyrelsens Vegne til Ministeriet for Snndhedsvoesenet med Onske om et Foretrcede
denne Sag vedrorende.
Ministeriet indkaldte derpaa til et Mode i kobenhavn
den 11. Maj. Modet aabnedes af Sundhedsminister Rubow, og foruden Invalidernes Repræsentanter (Andresen,
Tonder. Lassen. Egernsund og undertegnede) var ogsaa
Invalidenoevnets Formand, Hr. Amtmand Lundbye, til
Stede.
Vi redegjorde for Foreningens Andragende og frem
hævede. at Invaliderne og Efterladte daarligt kunde taale
en Tledsoettelse af Dyrtidstillceget udover det, Pristallet
vilde medfore, i Soerdeleshed da mange Ting indenfor
Husholdningsbudgettet jo endnu var de samme, f. Eks.
Udgiften til Husleje, Skat, Skolepenge m. m. Desuden
medforte jo Afviklingen af krigstilloeget allerede en yder
ligere Nedgang i Renten Aar efter Aar. Invaliderne
har jo allerede forholdsvis og procentualt maattet tage
imod en voesentlig Nedscettelse af de dem tilstaaede Rentebelob ved Nedgangen af Dyrtidstillceget end Tjeneste-

mcendene. fordi dette Tilloeg udgor en forholdsvis siorre
Del af vor Rente end af Tjenestemoendenes Lonning.
Vort Andragende, der gik nd paa at Dyrtidstillceget
til vore Rentebelob kun skulde rette sig efter Pristallet.
§ 31 i noevnte Lov altsaa oendres i Henhold dertil, blev
slottet af Hr. Amtmand Lundbye paa Invalidenoevnets
Vegne, og han lovede Ministeren, at et Svar af dette
Indhold skriftlig vilde tilgaa Ministeriet.
Paa Foresporgsel fra Ministeren oplyste Hr. Departementches Bülow. at der ved Beregningen af det Belob,
som det almindelige Nedskoeringssorslag vilde opnaa be
sparet paa Lonningskontoen, ikke var taget Hensyn til en
eventuel Nedsoettelse af Dyrtidstillceget til Invaliderenterne.
Ministeren lovede velvillig Stotte af Foreningens
Andragende, og vi kan kun vcere Ministeren, saavel som
Invalidencevnet, repræsenteret ved dets Formand Hr. Amt
mand Lundbye, Tak skyldig for den Maade, de har taget
imod vort Andragende og tilsagt os deres Stotte og velvillig Behandling af samme.
Efter den stedfundne Forhandling kan der noeppe
vcere Tvivl om, at Invalider og Efterladte kun faar en
Nedscettelse af deres Dyrtidstillceg i Henhold til Pristallet.
-i-

Ved samme Lejlighed henvendte vi os til Justitsministeren om Tilkendelse af en Blomsterdag til Fordel
for en planet Oprettelse af et Rekreationshjem for Invalider og Efterladte.
Foreningens Andragende er anbefalet af de Herrer
Folketingsmoend Holger Andersen. Christen Ernst Chri
stensen. Ludvig Hansen. C. O. Petersen og de Herrer
Landstingsmoend Jorgen Moller. Holger Fink og klappenborg-Skrnmsager. De ovrige var sravoerende.
Hr. Justitsminister Rytter lovede os en velvillig Behandling af Andragendet, og der er Haab om. at Dagen
bliver os bevilliget.
Haderslev, den 19. Maj 1927.
Petersen.

Meddelelse lil Lokalafdelingerne.
Lokalafdelinger, som endnu ikke har indsendt Be
stilling paa Foreningsnaale jsr. Hovedbestyrelsens Skrivelse
til Afdelingerne af 27. April d. A., og som onsker disse
tilstillet saa betids, saa de kan boeres paa vort Sommer
stcevne den 31. Juli d. A. bedes indsende Bestilling herpaa
til Foreningens Hovedkasserer inden den 3. Juni d. A.
Firmaet, som fremstiller Naalen, fordrer en Leveringsfrist paa 6 Uger. saa man af den Grund ikke kan udfoette Bestillingen loengere end til sorncevnte Dato. Ved
senere smaa Bestillinger vil Naalen ikke kunne leveres til
den billige Pris af 60 Ore pr. Styk, hvorfor det goelder
om at bestille saa stort et Antal Naale. som man for
mener at have Brug for.

„Krigs-Invaliden"
Man henstiller derfor ogsaa til de enkelte Medlemmer, der emsker en Foreningsnaal, straks ak give Aleddelelse herom til deres Lokalafdeling, der saa giver
Bestillingen videre til Hovedbestyrelsen.
Samtidig meddeles herved Lokalafdelingerne, atHovedbestyrelsen har oprettet en Postkonto, hvorved man formener at spare de enkelte Lokalafdelinger en Del Porto.
Indbetalingskort vil i ncer Fremtid blive tilstillet
Afdelingerne, hvorefter disse bedes benyttet ved Indbe
talinger til Hovedkassen.
Vi har Postkonto Nr. 12819.
Haderslev, den 20. Maj 1927.
Hovedbestyrelsen.

V—VIII. Aarsforsamlingen beskaar af de tilsluttede
Organisationers Delegerede. Den skal paa Bestyrelsens
Anvisning af Sekretariatet indkaldes med 3 Maaneders
Varsel, og Forsamlingens Sted bestemmes altid af Aars
forsamlingen selv Aaret for. Ligeledes bestemmer den
noeste Aars Arbejdsprogram i almindelige Linier. Bestyrelsen kan foretage Mndringer, naar det maa anses for
nodvendigt. Ved den forste Plenarforsamling sastscettes
Dagsordenen (nye Punkter kan optagesmed Tilslutning af 2/z
af Stemmeantallet) og nedsoettes Ildvalg til Behandling
as de forskellige Sporgsmaal samt udpeger deres Formand.
IX—X. Bestyrelsen beskaar af saa mangeMedlemmer
som der er tilsluttet I. X.
X. 0. Stater. Den vcelges
hvert Aar af Forsamlingen paa Forslag af de Delegerede
fra den betreffende Stat. Bestyrelsen voelger sin Formand
Den internationale
og fire Ncestformoend af forskellig Nationalitet, opstiller
Sammenslutning af krigsofrene,
sin Forretningsgang og kan danne Fagudvalg (saaledes
som omtaltes flere Gange i vort Medlemsblad, og som blev der straks dannet et Udvalg for krigsblinde).
vor Organisation ogsaa har sogt Tilslutning til, er endnu
Bestyrelsen varetager Aaret igennem Sammenslut
ikke nogen sasttomret Helhed.
ningens Interesser, forerAarsforsamlingensBeslutningernd
ISeptember 1925 kom den forste konference i Stand, 1 Virkeligheden, forbereder den nceste Aarssorsamling og
og denne er bleven efterfulgt af en ny konference i Oktober kan, om det er nodvendigt, indkalde til ekskraordincer For
Maaned 1926. Sammenarbejdet er godt i Gang til foelles samling. Formcendene leder Forsamlingerne.
bedste.
XI. Sekretariatet bestaar af en Generalsekretær og
Siden 1925, da de forste Tegn paa et saadant Sam 2 Sekretcerer, som alle udncevnes af Bestyrelsen. Dets
arbejde fremkom, har vor Næstformand, Invalidekonsulent Opgave er at udfore alt Forretningsarbejde, som BeAndresen, Tonder, arbejdet for at foge Tilslutning til dette. styrelsen og Delegeretsorsamlingen paalcegger det. GeneralI Begyndelsen af 1926 gav Foreningen sin fulde sekretceren forvalter Sammenslutningens Midler efter An
Tilslutning til de paa den forste forberedende konference visning af Formanden samt aflcegger periodisk Kasseregnfattede Beslutninger, og efter forskellig Skriftveksel fik vi skab for Bestyrelsen. Sekretariatet stiller Sekretærer til
saa i Januar 1927 under Ledsagelse af et meget venligt Aarsmodet, Udvalg, Bestyrelsesmoder m. m.
Brev tilsendt Statutterne, som var vedtaget i OktoberXII—XIV. Bidragene beregnes efter det Budget,
modet 1926. I Skrivelsen udtrykker Generalsekretären: som hvert Aar opstilles af Bestyrelsen, og betales af alle
Nu er Vejen banet. Vi tilsender Dem nu Arbejds- Organisationer, der er tilsluttet I. 1^.
X. 0.. beregnet
samfundets Statutter, henleder Deres venlige Opmcerksomhed efter Medlemstal og Landets okonomiske Stilling. Se
scerlig paa Artikkel III og haaber, at det Hus, som Arbejds- kretariatet sorger for Indkassering af Bidragene, som maa
sammenslutningen har tomret sig sammen, maa voere Dem voere indgaaet i kassen senest 2 Maaneder for Aarsmodets
tilpas.
Afholdelse. — Sker Indbetalingen ikke paa gentagen OpHer solger nu et Udtog af Statutterne:
fordring, bliver den betreffende Organisation slettet. —
I. Den internationale Arbejdssammenslutning af Desuden staar det hver Organisation frit til enhver Tid at
Krigsofferorganisationer Beskadigede. Enker, Vaisenborn udmelde sig af Sammenslutningen. Dog har en saadan
og Foroeldre, og forhenvcerendekrigsdeltagere har somMaal ingen Ret til Tilbagebetaling af Bidrag. — Naar Bea) at opnaa og styrke regelmcessigeForbindelser mellem styrelsen foreslaar Slettelse af en Organisation og ^5 af de
krigsofferorganisationerne i alle Lande,
Delegerede stemmer derfor, bliver Slettelsen effektiv.
d) at sorfoegte krigsofrenes og krigsdeltagernes
X V—XVI. Aarsforsamlingen afgor alleSporgsmaal
materielle og aandelige Interesser i alle Lande,
ved Afstemning. Hver Organisation har Ret til 1Stemme
c) at arbejde kraftigt med paa at forbedre de mellemop til 100000. 2 Stemmer op til 200000. 3 Stemmer
folkelige Forbindelser og at opnaa oa veerne om over 200000 Medlemmer.
Verdensfreden.
Naar Organisationerne af et Land stemmer imod et
II. Medlem af denne Sammenslutning kan enhver Forslag, gaar dette til en anden Afstemning og gcelder
Organisation af krigsofre blive, naar de bekender sig til som vedtaget, naar 2/z af alle Stemmer er for Forslaget.
de i § 1 ncevnte Maal og vil arbejde med paa at opnaa Naar i Plenarmodet et Forslag ikke faar ^ Stemmesamme.
flertal, kan Forsamlingen med enkelt Stemmeflertal lade
III. De Organisationer, der vil tiltroede Sammen- det gaa til Udvalg. — Afstemning finder Sted efter Orslutningen, skal indsende et skriftligt, begrundet Andragende ganisationer og ved Haandsoproekning. Naar 2 Organitil det internationale Sekretariat.
sationer skiller Forslag derom, sker Afstemningen ved
Bestyrelsen udtaler sig under Hensyn til de Oplysninger Navneopraab af Organisationerne. — Ellers er enkelt
den maatte finde nodvendigt at indhente, om Andragendet. Stemmeflertal afgorende.
XVII. ITilfelde af Oplosning, hvortil der kroeves
Optagelse finder Sted, naar 2/3 as Stemmerne er for
Optagelsen. Paa Aarssorsamlingerne kan der rettes Ind- 2/3 Stemmeflertal, skal den oplosende Forsamling udncevne
sigelse mod Bestyrelsens Beslutning. ^ Stemmeflertal er en Likvitator. og Midlerne kan tilfalde en korporation
afgorende.
i international Struktur, hvis Formaal er i samme Aand
IV. Sammenslutningens enkelte Organer er:
som I.
X. 0.
1. Aarsforsamlingen af Delegerede.
2. Bestyrelsen.
Efter Modtagelsen af ovenanforte Statut har saa
3. Sekretariatet.
Hovedbestyrelsen stillet skriftlig Andragende om Optagelse

„krigs-ünvalideni 1.1^.
0., idet den henviste til, at der kun fandtes
en Organisation af krigsofre,og at vi scerlig var interesseret
i forskellige Forhold, som Sygehjcelp. Instancer. Beskceftigetse og Forhindring af Ophold udenfor Landsgrcenfen.
Paa dette Andragende er der i April indlobet Svar
fra Sekretariatet, hvori meddeltes, at det vilde blive forelagt nceste Bestyrelsesmode, og der var al Grund til at
antage, at Tiltrædelsen vilde blive bevilliget, saaledes at
vor Organisation kan tage Del i det nceste Aarsmode
med 1 Delegeret og saaledes blive et Led i det store
Fredsarbejde for at lette de tunge kaar. der blev manges
Lod som Folge af Krigen.

for krigsbeskadigede og Efterladte her i Sonderjylland.
Har den opnaaet Resultater, og det er dog Tilfceldet, saa
er disse kommen alle til Gode ogsaa dem, der staar ndenfor Foreningen. Vi, der staar i Foreningen, har ved
at betale vort Bidrag og ved at stotte vor Organisation
ved alt det, der skal til, for at den kan fremme vore Interesser. vi der altfaa har gjort et Arbejde for gensidig
at hjcetpe hinanden, vi har samtidigt hjulpet alle dem,
der ikke mener at behove at staa i vor Organisation.
Det skulde man fra den Side skrive sig bag Oret og ikke
falde os i Ryggen.
A. Thomsen.

Til de Herrer protestskrivere i Dybbolposten.

Et Fcerdselsmcerke.

Dansk Blindesamfund har taget Initiativet til IndEfter Fællesmodet i Tinglev skal der efter „Modersmaalets" Meddelelse i „Dybbolposten" vcere fremkommen forelse af et Fcerdselsmcerke, hvis Mening er den, at
flere Indlceg mod vor Resolution om at faa kontorchef blinde eller stcerkt Vanfore og gamle svagelige Mennesker
Kock og Overlcege Overgaard ved Invalidencevnet fjernet. ved hjcelp af dette Mcerke, der er autoriseret af Politiet
Disse Protester skal hidrore fra navngivne krigsinvalider, kan tilkalde hjcelp paa stcerkt bescerdede Steder eller hvor
som i denne Sag er af en anden Mening. Selv om de paa en eller anden Maade onsker deres Medborgeres
disse herrer personligt er ndmcerket godt tilfredse med hjcelp i en eller anden vanskelig Situation.
Adskillige Steder i Udlandet har man i de senere
hvordan vore Sager er ordnet, skal de dog ikke uimodsagt
have Lov til at paastaa. at vor Resolution ingen Beret- Aar haft saadanne Mcerker. Disse lider dog af den Fejl,
tigelse har. Naar en Organisation, der er dannet for at at de skal boeres synligt, og derved virker de som en Slags
varetage Invaliders og Efterladtes Interesser, efter lange Skilt, hvorved der gores opmcerksom paa. at her kommer
Droftetfer mener at skulle komme med et saadant Onske en Invalid, og dette giver saa ofte Anledning til misom at faa de to Herrer fjernet, faa er det baade vel forstaaet hjcelpsomhed. hvor de paagceldende slet ikke
overvejet og vel begrundet. At en enkelt er vel tilfreds soger hjcelp eller onsker en saadan, fordi de godt kan
med Ncevnet. Overlcegen. kontorchefen osv. kan paa ingen kläre sig selv. Ligeledes giver et saadan udvortes Mcerke
Maade afkrcefte vore Angreb paa dem. Eller tror man Anledning til, at velmenende Mennesker, fordi de foler
at vi ene og alene vil disse herrer til Livs af personlige sig tilskyndet dertil, uopfordret tilbyder en hel anden Form
Grunde, eller at vi maaske opponerer saa stcerkt for at for hjcelp end den, der tiltrcenges eller forlanges.
Det tjener vore blinde Venner til Abre, at de Mcerker
vcere med blandt dem. der systematisk og med Lyst rcekker
ned paa dansk Styre i al Almindelighed? Nej. vi vil der nu er bleven autoriseret her hos os, er bleven et
kun have Lov til at veerne om vore Medlemmers In Mcerke. der ikke giver Udtryk for andet, end det skal vcere:
teresser paa bedst mulig Maade, og i det foreliggende Fcerdselshjcelp.
Mcerket skal ikke boeres synligt, men tages frem, naar
Tilfcelde maa vor Anmodning om de to herrers Fjernelse opfattes faadan, at vi onfker Loven, der ordner In man selv onsker at tilkalde sine Medborgeres hjcelp.
Det bestaar af en Metalskive, forsynet med Betegnelsen:
validers og Efterladtes Kaar. praktiseret paa en anden
Maade. og mener at dette ikke kan ske uden det ncevnte Fcerdselshjcelp, og er forsynet med et haandtag, hvori
Personskifte, hvad nytter det vel. at enkelte er godt til- der til Brug om Aftenen, er anbragt en Lampe, der
kaster et stcerkt Lys paa Pladen og herved gor det muligt
fredse, medens der i vide kredse hersker Utilfredshed?
hvis de, der protesterer mod vore Krav vilde ind- at paakalde hjcelp paa lang Afstand.
I Kobenhavn er samtlige Politistationer bleven beskrcenke sig til at erklcere deres personlige Tilfredshed
med Lovens Administration, ja saa er der ikke saa meget kendtgjort med Mcerket. og Politiet har i det hele taget
at sige dertil, men at ville protestere imod. at andre vist Sagen scerlig Interesse.
Mcerket kan kobes hos Fabrikant Eamillus Nyrop.
fremscetter deres krav, der efter deres Mening er berettigede, er ncermere en Uforskammethed. Mener disse Kobmagergade 43. kobenhavn og koster med Lys 4 kr.
Protestskrivere da. at fordi de personligt er tilfredse, at oa uden Lys 3.Z5.
(Meddelt efter Vanfore-Bladet.)
saa burde alle vcere det. og at der fra mange andre
Sider saa ikke kunde vcere Grund til klage. Ara bestemt
Side siges der, at vor Organisation ikke kan tale paa
alle de krigsbeskadigedes og Efterladtes Vegne, da kun
Naar dette Nr. af Bladet kommer Lceserne i hcende.
ca. Halvdelen af Rentenyderne i Sonderjylland er i denne
er
den
store Sammenkomst, som vor „store Bror" i TyskForening. Hertil skal dog oplyses, at 75 "/o af de rentenydende Invalider er Medlemmer af denne Forening. land - Reichsbund — afholder fra den 22. til 25. Maj
De der staar uden for Organisationen, er for storste Parten i hamborg, forbi. Denne Sammenslutning, den storste
Enker og deres Vorn og Forceldrerentenydere. Desvcerre af denne Art, og vel den mest ideelle af dem. har jo
er der ret mange Invalider, der vel nok begrundet paa vcrret Begyndelsen til vor Forening, idet denne jo er
Slojhed, Mangel paa Interesse. Ukendskab tit Forholdene fremgaaet af en under Reichsbund oprettet Afdeling, og
og ikke mindst paa Grund af manglende Ansvarsfolelfe derfor er det vel anbragt at minde om denne Organiendnu ikke har sluttet sig til Foreningen, men en Ting sations „Bundestag", saa meget mere. som vor Forening
bor dog alle, der ikke staar i Foreningen, betcenke, og lader sig repræsentere ved denne Fest. For det er en
det er: Den besiaaende Forening er den eneste Talsmand Fest for „Reichsbund" i Aar. Den fejrer IlZaarigt )u-

En Jubilæumsfest.

Krigs-Invaliden"
biloeum. Idenne Anledning har den udsendt en anselig
Avis, i hvilken fremragende Forere indenfor Organisa
tionen giver deres Vidrag til Belysning af de krigsbeskadigedes Lod, deres Ret og deres pligt til at slutte
op om det foelles Maal: Den okonomiske og sociale Sikkerhed for Krigsofrene.
Her skal ncevnes nogle Overskrifter: Der Reichsbund
im Wandel der Zeiten! Die Versorgung im Reichshaushalt! Not schließt zusammen! krigsopfer, wahrt eure
Rechte! Aus dem Stahlbad in die Nachkur!
I politisk neutral Stilling har Reichsbund altid arbejdet for krigsofrenes Vel.
Ien Artikel „vor 10 Jahren" slutter Erich Rohmann,
M. d. R. Stuttgart:
„Vi kan med Tilfredsstillelse se tilbage paa den stolte
Udvikling, vor Organisation har haft i det forlobne Tiaar.
Weimar 1918, Würtsburg 1920 og Dresden 1924 er
Milepoele paa vor Fremskridts Vej. Vi er bleven en Hoer
paa Hundredetusinder. Vi har formaaet at ove stor Indflydelse paa Lovgivningen, Socialforsorgen og alleSporgsmaal angaaende Krigsofrene, og dette maa vi voere stolte
af. om vi ogfaa ikke har faaet alle vore krav opfyldt.
Det er lykkedes os at skabe Vcerker i egen kraft,
Vcerker, som fordomsfrie Mennesker betragter med scerdeles
Hojagtelse, netop fordi de er bleven fort ud i Virkelighed
med de beskedne Midler Krigsbeskadigte, Enker og Bern,
syge og saarede har kunnet afse. Vi har en stor Foreningsformue, en egen Forretningsejendom,utallige Byggeforeninger, over hele Riget, et godt Bornehjem og et herligt
beliggende Rekreationshjem. De mange Afdelinger af
vort Landsforbund spredt over hele Landet, den store
Stab af Funktionerer i By og paa Land vaager over
vore Idealer og arbejder med uformindsket Begejstring
for vor gode og cedle Sag.
Jeg er af den Overbevisning, at der til Navnet
Hamborg engang vil knytte sig Erindringen om et betydeligt Afsnit i vor Organisations Historie.
At vi maa faa Lov til og voere rede til at arbejde
i Samklang med Tiden og tjene vor Sag, det er Onsket
til vor Organisationsfest."

I

Tandslet Afdeling

j

Afdelingen afholder sin aarlige Generalforsamling
Torsdag, den 2. Juni, Aften kl. 8 i Ertebjerg kro med
folgende Dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Valg. 4. Sommerstevnet. 5. Eventuelt.
Bestyrelsen.

I

Guderup Afdeling

afholder Generalforsamling Fredag, den 3. Juni 1927.
Aften kl. 8, i Egen-Molle kro, med folgende Dagsorden:
1. Beretning.
4. Forskelligt.

2. Regnskabsaflæggelse.

3. Valg.

Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

Afdeling Haderslev
paatenker at vilde afholde en Sommersornojelse Ssndag
den 3. Juli d. A. i klssten og Sommerlyst.
programmet vil blive righoldigt, blandt andet Skiveog Fugleskydning. Borneforlyftelfer, keglespil m. m., samt
Bal om Aftenen i Sommerlyst. Enkelthederne med Hensyn til Tidspunkt osv. bekendtgores senere.
Lokalafdelingerne i Omegnen af Haderslev er velkomne kil Festen.
Advalget.

I

5kodborg-)els Afdeling

j

Afdelingen afholder Mode hos p. Frehr, Skodborg

Ara Bladudvalget.
3 Henhold til en fra Medlemmer i Gjenner fremkommen
Foresporgsel til Bladudvalget om ikke Medlemsbladet
kunde udgaa saa tidligt, at det kunde vcere Medlemmerne
i Hende paa Renteudbetalingsdagen, altsaa den 29. hen
holdsvis den 28. i hver Maaned.
Idet vi lader Sporgsmaalet gaa videre til Leserne
til Omtanke og Udtalelse om det betimelige i en saadan
Ordning, kunde vi onske en yderligere Redegorelse fra
den betreffende Afdeling, af hvilke Grunde den kunde
onske denne Anordning.
Redaktionelt og med Hensyn til Trykningen er der
ikke noget i Vejen for, at den onskede Fremkomst paa et
tidligere Tidspunkt kan finde Sted.
Men man skulde synes, at der ikke kan foreligge
nogen vigtig Grund til Abndring, da dog den ideelle,
men noget kostbare Omdeling pr. post bringer Bladet til
hver Lcesers Bopcel uden at den betreffende eller Afdelingen behover at ulejlige sig for at faa det i Hende.
Vi beder om Udtalelser desangaaende. Lceserne skal
have deres Ret.

Banegaard, Torsdag, den 9. Juni 1927, Aften kl. 8 med
folgende Dagsorden:
1. Beretning fra Fcellesmodet i Tinglev.
2. Bestilling af Foreningsmcerke.
3. Droftelfe om vort Sommerstævne, som afholdes
i Logumkloster den 31. Juli.
4. Eventuelt.
Medlemmerne bedes mode talrigt.
Bestyrelsen.
Artikler og Sporgsmaal m. m. kil Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned
Bekendtgorelser
Trykkeriet.

og Annoncer

kan sendes

direkte

til

„Krigs-Hnvaliden" redigeres af Loerer Clausen, Kegnoes: udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar. Annoncer pr 4 Spattet petit Linie ZlZ Ore for Medlemmer z
Hkke-Nledlemmer öö Ore. Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Tsnderborg. Telefon 245.

Ar. Rlahelt. Blikkenslagermester
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Hver krigsbeskadiget bsr vcere Medlem af vor Organisation!

Aevys Jnvaliöett
Medlemsblad
for Foreningen for sonderjydske krigsbefkadigede og Faldnes Efterladte

4. Aargang
Ar. 4
-i» Sen I.Zull M7 ^
til Efterretning til dem af kammeraterne der
Mod op til Sommerstcevnet endnuDette
ikke har modtaget Svar paa deres Laanebegcering.
i Logumklosker
Ssndag, den 31. Znli I9Z7
Udvalget, der er nedsat til at ordne Sommerstcevnet,
er nu i fuld Gang med Forberedelsen. Der arrangeres
Fællesspisning a 2.50 kr. for Voksne og 2 kr. for Vorn
incl. Skat. Der serveres 2 Slags Steg med Gemyse og
Kompot samt Rabarbergrød. Under Fællesspisningen er
der koncert. Ara Formiddag kl. 10 til Aften kl. 6 er
der Skiveskydning og keglespil om værdifulde Gevinster.
Endvidere vil der sinde en Bortlodning Sted, der skal
soelges 2000 Lodsedler K 50 Ore, Hovedgevinsten er en
Radiomodtager. Udvalget beder Bestyrelsen for de enkelte
Lokalafdelinger at flotte Bortsalget ved at sporge i Deres
Foreninger, hvem der vil kobe en Lodseddel. Hvis Salget
ikke bliver afsluttet for Stcevnet, kan Lodsedlerne selvfolgelig
ogsaa kobes paa Festpladsen.
Tegningslister til Deltagelse udsendes til de enkelte
Afdelinger. Deltagerne maa lose et Adgangstegn til
25 Ore, og dette vil blive tilsendt Lokalafdelingerne i det
fornodne Antal, naar de udfyldte Tegningslister tilbage
sendes.
Udvalget haaber at manae vil teanesia. Programmet
er i store Trcek folgende:
1. Modtagelse af Gcester.
2. Fællesspisning paa Hotel Stadt Hamborg kl. 12>/s
Underholdningsmusik.
3. Mindefest ved Mindelunden.
4. Stcevne i Plantagen med Taler og koncert.
5. kirken og klosteret beses.
6. Skiveskydning og keglespil om vcerdifnlde Gevinster.
7. Bal fra kl. 8 paa Hotel Stadt Hamborg.
Bestillinger paa Lodsedler bedes tilsendt snarest.
Udvalget for Stcevnet.
Lad os saa, alle vi menige, slutte Trop og slutte op!
Baade for Sagens og Udvalgets Skyld.

Ara Laanekassen.
Angaaende Svarene paa de indsendte Laanebegceringer til Laanekassen for Sonderjylland, henvendte jeg
mig den 20. ds. efter Opfordring fra flere Sider til ncevnte
kasses Ledelse og udbad mig Oplysning denne Sag vedrorende.
Under 24. 6. modtog jeg folgende Besked:
„I Anledning af Deres Skrivelse vedrorende Invalidelaan skal man meddele, at Svarene paa de indgivne
Andragender vil afgaa herfra i den ncermeste Tid, formentlig i Lobet af noeste Uge.
P x V.
Underskrift.

). Clausen.

Referat fra „ReichsbundesSag" i Hamborg
den ??. til 25. Maj M7.
(Afgivet ved Generalforsamlingen i Haderslev Afdeling den 21. Juni 192?
af Hovedkasserer Hr. Rlortensen).

Abrede kammerater og Efterladte!
Vor store Broderorganisation ..Reichsbund der Kriegsbeschädigten. Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen",
som er den krigsofferorganisation, hvoraf vor Forening
i sin Tid er runden, afholdt i Dagene fra 22. til 25. Maj d. A.
sin 4. ..Reichsbundestag" i Gewerkschaftshaus i Hamborg.
Samtidigt med dette Mode fejredes ogsaa 10 Aars Stiftelsesfesten for ..Reichsbunds" Beftaaen. idet denne er
blevet oprettet den 23. Maj 1917. Organisationen havde
da 32 Medlemmer, men efter det forste Aars Forlob var
20 000 Medlemmer tilsluttet denne. IDag har „Reichsbund" 350 000 Medlemmer.
For at vcere i Kontakt med krigsofferorganisationerne
i de forskellige Lande, hvor der findes Krigsofre fra Verdenskrigen, var der fra „Reichsbund" udsendt Indbydelse til
de forskellige krigsofferorganisationer om at lade sig
reprcesenlere ved dette Mode. Der var modt Reprcesentanter fra krigsofferorganisationerne i Frankrig, Schweiz,
Tchechoslowakiet. Ostrig og fra vor Organisation, som
var reprcesenteret ved vore Hovedbestyrelsesmedlemmer
Fr. Andresen, Tonder, P. I. Lassen, Egernsund og mig.
Modet var noget saa storslaaet og lcererigt, saa jeg
foler det som min Pligt, her ganske kort at give nogle
Meddelelser desangaaende, for at ogsaa andre end netop
vi, der har haft den 2Ere at overvcere selve Modet, kan
faa et lille Indblik i, hvorledes den store Broderorganisation
„Reichsbund" arbejder og varetager de tyske krigsofres
Interesser. Og jeg foler mig berettiget til her at sige,
at de Goder, som denne Organisation har voeret med til
at fremskaffe for krigsoffersagen, vil vor lille beskedne
Organisation nceppe kunne saa gennemfort, med mindre
der fra vore kompetente Myndigheders Side vil blive vist
vor Organisation den Tillid og Forstaaelse, som der af
Myndighederne i Tyskland vises overfor „Reichsbund".
Sondag Formiddag den 22. Maj samledes „Reichsbundestag's" Delegerede og Gaster paa Ohlsdorfer Kirke
gaard, for sammen med Medlemmer af Hamborger Afdelingen af „Reichsbund" at afholde en Mindehojtidelighed
ved krigergravene der. Der blev her holdt Mindetaler
for de i Verdenskrigen Faldne as Pastor Schmidt, Berlin,
af „Reichsbundestags" Reprcesentanter samt af de uden
landske Reprcesentanter, hvorefter der blev nedlagt en
Rcekke smukke kranse. Et dybt Indtryk gjorde det, da
den franske kammerat Ehatenet, Paris, holdt en gribende

.. K r i g s - I n v a l i d e n "
Tale om, at det storsie Maal vi krigsofre har at arbejde
hen til, er at veerne om Verdensfreden, thi kun derved
kan vi vise at vi elsker vort Fcedreland. Til Slut ved
Mindehojtideligheden spillede et Orkester ganske dcempet,
og under lydlos Stilhed „Ich hatt' einen Kammeraden",
hvilket gjorde et bevceget Indtryk paa de tilstedeværende.
Samme Dags Eftermiddag kl. 5 aabnedes i Ge
werkschaftshaus store Sal den 4. „Reichsbundestag" af
Reichsbunds Formand kammerat Marocke, Berlin, som
paa det hjerteligste bod Repræsentanterne og de udenlandske og indenlanske Gcester velkommen. Han mindedes
her atter de i Verdenskrigen Faldne samt de kammerater
der efter krigen var sygnet hen som en Folge af deres
krigslidelse. Forsamlingen rejste sig. og i al Stilhed
lod fra Baggrunden Tonerne fra et Orkester «Ich hatt'
einen Kammeraden".
Der var modt 400Reichsbunddelegerede samt enRcekke
udenlandske Gcester. Blandt de indbudte Gcester var folgende:
platan, Paris, repræsenterede den franske krigs
offerorganisation „UnionFederale" (omf.395000 Medl.)
Chatenet, Paris, repræsenterede den franske krigsofferorganisation „Union nationale des mutiles et
reformes".
Fonteny, Paris, repræsenterede den franske krigsofferorganisation „Federation nationale de combatants republicains" (omfattende 200000 Medlemmer).
Schnürmach er. Wien, reprcesenterede „Zentralverband der Oskerreichischen Krieasbeschädiaten und krieqerHinterbliebenen."
Leppin. Reichenberg, repræsenterede „Bund der
kriegsverlehten, Witwen und Waisen der Tchechoslowatischen Republik."
Generalsekretär knnsmann, Magdeburg, reprcesenterede „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold" (Republikanere).
Math es, Berlin, reprcesenterede „Zentralverband
der Invaliden und Witwen" (Civilinvalider).
Senator Neumann. Hamborg, reproeseterende „Hamburger Senat" (Neumann er ogsaa President af „Hamburger Wohlfahrtsamt").
vr. Bröker, Berlin, repræsenterede „Vorstand des
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes".
Geheimrat kerfchensteiner, Berlin, repræsenterede
„Reichsarbeitsministerium".
Ministerialrat Geiger, München, reprcesenterede
„Reichsausschuß der deutschen Krigsbeschädigten- und
Hinterbliebenenfürsorge".
Regierungsrat Averdieck, Hamborg, reprcesenterede
„Versorgungsgericht Hamburg".
Or. Knüppel. Hannover, reprcesenterede „Haupt
versorgungsamt, Hannover.
Regierungsrat Donau, reprcesenterede „Internati
onales Arbeitsamt" Genf.
Man ser heraf tydeligt, med hvilken Interesse de
tyske krigsofferforforgelsesmyndigheder tager Del i Organifationens Virksomhed. Ikke alene ved at overvcere
Foreningens Moder tager disse Reprcesentanter Del,
men ogsaa ved at holde oplysende Foredrag vedrorende
Krigsofferforsorgen, Boligforsorg og anden Socialforsorg,
som krigsofrene i Tyskland har i meget storre Udstræk
ning end her hos os. Et saadant Samarbejde mellem
Myndigheder og Organisationen kan kun vcere til Gavn
for hele krigsoffersagen, og jeg er overbevist om. at hvis
et saadant Samarbejde var muligt her hos os, da vilde
mange af Divergenserne, som nu besiaar her vedrorende
kunne fjernes Krigsofferforsorgen.

Af de forskellige Taler, som Gceskerne holdt, fortjener
efter min Mening scerlig de franske kammeraters Udtalelser at blive bekendte ogsaa her hos os, og jeg har
derfor nedskrevet mig en Del af disse Taler, som jeg skal
tillade mig kort at referere:
Kammerat Platau. paris, udtalte bl. a.: Jeg er dybt
rort over den hjertelige og inderlige Modtagelse, der er
blevet mig til Del her i Hamborg. Hvad jeg allerede
har set og Hort, vil jeg i mit Liv aldrig kunne forglemme.
Jeg udtaler dette i min Organisations 395 000 Medlem
mers Navn, og jeg haaber, at dette Samarbejde, som
nu er knyttet mellem de tyske og de franske krigsofre,
altid maa blive bestaaende. Vi har alle et Maal at
arbejde efter, saavel tyske som franske kammerater. Vi
forfcegter begge Demokrati og Menneskekærlighed. En
saadan katastrofe som skete mellem 1914 og 1918 maa
aldrig kunne gentage sig, hvilket vi maa söge forhindret.
Vi vil arbejde for. at der paa Omraadet af gensidig Folkeforftaaelse ikke besiaar nogen Groense mere. Derom vil vi
voere enige med vore tyske kammerater og fremdeles samarbejde med dem. For alt vil vi trcede ind for, at der aldrig
mere opkastes Skyttegrave, og at der aldrig mere kommer
nogen krig i Stand. Leve Republiken, leve Folkeforsoningen. Dette er Garantierne for, at en saadanForbrydelse
i Fremtiden ikke gentager sig.
Kammerat Chatenet, Paris, udtalte bl. a.:
Min forste Pligt besiaar i. at udtale min hjerteligste
Tak for Indbydelsen til dette Mode. Jeg skal ogsaa
sige Dem, hvorfor jeg faa gerne er fulgt Deres Indbydelfe. Vi har nemlig forsiaaet ved vore tidligere Sammenkomfter ved den internationale konference i Genf,
at der mellem Dem og os besiaar et Fcellesskab af Bestrcebelser for at fcesine Verdensfreden.
Visse Folk vil undre sig. hos Dem saavel som hos
os, over den gensidige Hjertelighed her i Dag. Men
dette lader os suldsioendig koldt, thi intet kunde have afholdt os fra at komme til Deres Mode.
Hvad har krigen bragt med sig? kun et Utal af
Faldne, Svcerbeskadigede, Efterladte, Ruiner af enhver
Art, og ved Siden af disse Grusomheder den skandalöse
Berigelse af „Drückeberger", Hamstrere og Levemomd.
Alt dette findes saavel hos den sejrende, som hos den
besejrede. Aldrig maa man kunne paasiaa, at alt dette
er sket i Fædrelandets Interesse. Vi vil derfor afskaffe
al Had og foestne Verdensfreden.
Kammerat Fonteny, Paris, udtalte ligeledes, at hans
Organisations hojeste Maal er at arbejde for Folkeforsoning og Verdensfreden, og han flnttede med at sige:
Leve Verdensfreden, leve den tyske og den franske Republik.
Der blev under Modets Forlob holdt flere store
Foredrag om Jordpolitik og Boligforsorg, Forsorgelsesog Forforgsvcesen, Retsvæsen vedrorende krigsofferforsorgen, krigsofrenes Stilling kil Statsformen og Freden.
I Forbindelse hertil vedtoges Resolutioner som fordrede:
1.
Straks at forelcegge Rigsdagen et Udkast til en
Boliglov, hvorved krigsofrenes Interesser i Scerdeleshed
tages i Betragtning. At Rigsboligforforgsfonden for
Boligbyggeri for svcerbeskadigede krigsinvalider og Efter
ladte i den nye Hnsholdningsplan forhojes ret vcesenttig.
2.

„Reichsbundestag" fordommer, at. trods Rigsdagens
Beslutning af 1. Juli 1926. ved hvilken Forbedringen
af krigsofrenes Forsorgelse forlangtes, et i Forsorgelses-

„Krigs-Invaliden"
husholdningen oversparet Belob paa 100 Millioner Mark
ikke er kommet de krigsbeskadigede og Efterladte til Gode,
men at dette Belob er brugt til Rigets almindelige
Finansbehov.
„Reichsbundestag" erklcerer:
For Sundheds-, Opdragelses-, og Ersvervsforsorgelse af
krigerborn maa der stilles soerlige Statsmidler tilRaadighed.
Sygehjælpen for krigeresterladte maa sikres af Staten
uden hensyn til Trangsprincippet.
3.
De uhyre Ofre af Blod, Sundhed og Livstykke, som
Krigen har fordret af krigsdeltagere. krigsbeskadigede og
Efterladte vil ikke have nogen historisk Mening, hvis ikke
disse hor tjent til Fremskyndelse af hojere Stats- og
verdenspolitiske Idealer. Disse Idealer er: Oprettelsen
af Rigsenheden, ved politisk Ligeberettigelse paa Grund
lag af en demokratisk-repubtikansk Forfatning at styrke
Statstilhorighedsfolelsen og Sikringen af Verdensfreden.
Med den Overbevisning, at disse sociale Fordringer danner
en uloselig Bestanddel af et fcelles Vel. opfordres alle
Kammeratinder og kammerater i hele Riget til, i statsvenligt og ansvarsbevist Medarbejde, at tjene den almene
Velfcerd. at fremme Verdensfreden og at understotte de
Kroefter i Folket, som vil give Republiken et socialt Indhold.
Disse Resolutioner, som enstemmigt blev vedtaget af
..Reichsbundestag." toerer os. hvilke gode og dybtgaaende
Fordringer vor tyske Broderorganisation stiller.
Opfyldelsen af disse krav er ogsaa hovedformaalet
for hvilket den internationale Sammenslutning af krigsofre
I. N. A. K. O., der har sit Scede i Gens, arbejder for. Jeg
skal dog her ikke komme ncermere ind paa denne Sammenslutning, idet der i sidste Nr. af „Krigs-Invaliden" er
offentliggjort en Artikel om denne krigsofferorganisation.
Jeg skal kun her noevne, at vi ved ..Reichsbundestag"
har benyttet Lejligheden til at faa personlig Forbindelse
med de franske kammerater, som sidder i Bestyrelsen af
I. N.A.K. O., med det Resultat, at vor Organisations
Optagelse i denne internationale Sammenslutning kan
betragtes som sikret.
Angaaende den tyske krigsofferforsorg skal jeg endnu
oplyse, at medens selve den materielle Side af Forsorgen
(Rentesatserne) endnu ncrppe er paa hojde med vor Forsorgelse, saa er den ideelle Side af den tyske Forsorg
langt bedre en Forsorgen her. I Tyskland gives der to
sideordnede Forsorgelser for krigsofrene, nemlig „Versorgung" og ..Fürsorge." Ara „Versorgungs"-Myndighederne reguleres selve Renterne, medens „Fürsorge"Myndighederne regulerer den sociale Forsorg. Denne
sidste bestaar f. Eks. i: Sygehjoelp ogsaa til Efterladte
Undersiottelse til krigerbornenes Uddannelse, Boligforsorg
for Svcerbeskadigede og Efterladte. Ansættelse af krigsinvalider i Statens og kommunens Tjeneste eller i privat
Virksomhed. hjoelp til krigsinvalider og Efterladtes Er
hvervsuddannelse. Melse af Forsorg til Invalider og Efterladte, som opholder sig i Udlandet osv.
Ligeledes skal her ncevnes, at den retslige Side af
Krigsoffersorsorgelsen er langt bedre i Tyskland end her.
Rentesogerne faar der klare og fyldestgorende Rentebesked,
samt ret omhyggeligt begrundede Asgorelser, Krigsofrenes
Repræsentationer i de forskellige Forsorgelsesinstancer er
storre end her os.
Men endnu er langtfra Forsorgelsen i Tyskland tilfredsstillende, og „Reichsbund" fordrer saaledes:
At Trangsbestemmelserne for M^se ^ Sygehjoelp
til Efterladte skal fjernes.

At Sygehjoelpen til krigsinvaliderne ogsaa skal omfatte andre Lidelser, som netop den Lidelse, der er aner
kendt som krigstjenestbeskadigelse.
At der til Boligforsorg for Svcerbeskadigede og Efterladte af Riget stilles et Belob til Raadighed paa mindst
20 Millioner Mark. (Hidtil har der kun vceret bevilliget
21/2 Million Mark hertil).
At der i Statsbudgettet indscettes et storre Belob til
social Forsorg til tyske krigsinvalider og Efterladte, som
opholder sig i Udlandet, da det har vist sig, at det hid
til indsatte Belob paa 350 000 Mark, har vceret utilstrækkeligt.
(Det skal bemoerkes, at tyske krigsbeskadigede og Efterladte
faar deres Rente udbetalt ogsaa, hvis de opholder sig i
Udlandet).
Der sorelaa til Asgorelse ved «Reichsbundestag"
856 Andragender. Noesie ..Reichsbundestag" afholdes
i 1930 i Mainz.

Afdeling Haderslev
Afdelingen afholdt Tirsdag den 21. Juni Generalforsamling i Amtsbanegaardens Restaurant. Formanden,
Invalidekonsulent Petersen, omtalte forsi kort sidste Foellesmode i Tinglev, hvis Forlob var Medlemmerne kendt
fra et Referat i „Krigs-Invaliden". Derefter meddelte
Formanden, at hovedbestyrelsen har haft en Forhandling
med Sundhedsministeren angaaende Iledskcering af Dyrtids
tillægget. Ministeren stillede sig velvilligt over for Andragendet om, at der ikke skulde ske Tledskcering udover Pristallets Virkning. Formanden sorInvalidenoevnet. Amtmand
Lundbye, som ogsaa var til Stede ved disse Forhandlinger,
stottede dette Andragende varmt, hovedbestyrelsen har
ogsaa voeret hos Justitsministeren for at stille Andragende
om en Blomsterdag, hvis Udbytte skal anvendes til Oprettelse af et Rekreationshjem for Invalider og Efterladte.
Andragendet var slottet af samtlige paa dette Tidspunkt
i kobenhavn til Stede voerende sonderjydske Rigsdagsmcend, d. v. s. alle saa ncer som to. Ministeren stillede
sig velvilligt over for dette Andragende, som dog nceppe
bliver bevilliget i Aar, men forst til nceste Aar. Med
stor Interesse paahorte Forsamlingen derpaa kontorbestyrer Mortensens Beretning om de tre sonderjydske Delegeredes Rejse til hamborg, hvor de efter Indbydelse
fra „Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer
und Kriegshinterbliebenen" deltog i et stort Fcellesmode
af denne Organisation. Dette Referat vil fremkomme
scerskilt i „Krigs-Invaliden".
I Begyndelsen af Efteraaret toenkes der afholdt en
Basar her i haderslev. Der blev nedsat et Udvalg paa
3 Mand. de herrer Petersen, Zimmermann og Thomsen,
for at tilrettelægge Arbejdet. Tilladelsen til Salg af Lodsedler er allerede givet. Sondag den 31. Juli afholder
samtlige sonderjydske Krigsbeskadigede og Efterladte et
Sommerstcevne i Logumklosier. Med Rutebiler og Lastbiler vil Turen kunne gores for henholdsvis 4.00 kr. og
3.25 Kr. Anmeldelser til Turen modtages af de herrer
paris, Rolighedsvej 2, R. Andersen, Vestergade 58 og
I. Jessen, Slotsgade 4.
Den 3. Juli afholder den stedlige Afdeling en Sommerfest i kloften med Borneforlystetser. Skiveskydning, keglespil
m. m.
Under punkt „Eventuelt" meddeltes bl. a.. at den
smukke Foreningsnaal nu er ankommen og scelges.
Formanden sluttede Modet ved 10Vs Tiden.
En Paraply er bleven forbyttet. Man bedes
henvende sig til Aug. Schmidt. Lavgade 10.

„Krigs-InvalidenAfdeling Haderslev
afholder Sommerfest Ssndag, den 3. Juli d. A. i klsften
ved Tivoli.
Program:
1. kl. 14 (2) samles alle i kloften; der bydes Velkommen og der vil blive holdt Tale.
2. Derefter Skiveskydning, keglespil om Pengeprcemier, Fugleskydning for Damer, gratis karrusel, samt Is
til Dornene.
3. Om Aftenen Bal i Tivoli.
Udvalget.

Skodborg-Iels Afdeling
afholdt et Medlemsmode Torsdag den 9. Juni paa Skod
borg Banegaard.
Det besluttedes af Forsamlingen, at Udgiften ved
Anskaffelsen af Foreningsmcerket afholdes af Foreningskassen.
Deltagerne til Stoevnet i Logumkloster den 31. Juli
kan melde sig til Enkefru Friis i Jels og H. Tandrup i
Skodborg inden den 20. Juli. Til den Tid vil der saa
hos de ncevnte kunne faas ncermere Besked angaaende
Turen dertil.
Med hensyn til Tidspunktet for Udsendelsen af Bladet
er vi godt tilfredse og onfker ingen Forandring deri.
En hjertelig Tak til Medlemmerne fra Jels-Gronnebcek, fordi de modte saa talrigt frem.
p. B. V.:
H. Tandrup.

^

hellevad Afdeling

j

afholder Generalforsamling hos Gcestgiver Petersen i
Hellevad, Lordag den 2. Juli 1927, Aften kl. 8.
Dagsorden:
1. Beretning fra Fællesmodet.
2. Sommerstævnet.
3. valg.
4. Formanden og kassereren fra Hovedbestyrelsen
taler.
5. Fcelles Kaffebord.
Alle kammerater med Damer ogsaa fra omliggende
Afdelinger indbydes hjerteligst.
Bestyrelsen.

Afdeling Sonderborg
foranstalter en Sommerudflugt til Skelde, Sondag den
17. Juli 1927, med Damper fra Sonderborg kl. 1^/2
Eftermiddag.
Ncermere Oplysninger kan faas paa det kommende
Medlemsmode.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

I

Afdeling Augustenborg

j

afholdt Forsamling Onsdag den 22. Juni. Aften Kl. 8
hos kammerat Brygmann i Augustenborg.
Punkt I. paa Dagsordenen: Sammenkomst for Med
lemmer af Lokalafdelinger indenfor Amtsorganisationen.
Der blev besluttet at afholde en Sammenkomst, Son
dag den 3. Juli i Augustenborg, hvortil alle kammerater
med Deres Damer indbydes venligst.

Kl. 3 vil der vcrre dcekket til scelles kaffebord paa
hotel Solyst i Augustenborg k 1 kr. pr. person. Efter
kaffebordet vil der blive afholdt Skiveskydning om vcerdifulde Gevinster i vor skonne park. hvor kammerat Brygmann ogsaa vil give koncert af Drenge-Orkestret.
Punkt II.: Valg af afgaaende Bestyrelsesmedlemmer.
Til Formand valgtes i Stedet for afdode kammerat
Henriksen kammerat I. Brygmann. Til stedfortrædende
Kasserer valgtes Haags og til protokolsorer kammerat
Peter Hansen, alle i Agusienborg.
Under Forskelligt besluttedes det at afholde en Forsamling i Sebbelev. Afdode kammerat Henriksen blev
mindet ved. at Forsamlingen rejste sig fra deres pladser.
Efter at vi var fcerdige talte vi endnu gemytlig
en Times Tid ved kaffebordet, og derefter skiltes vi fra
hinanden med Onsket om en vellykket Sammenkomst den
Juli.
C. Nielsen.
-I- ch

Lokal Afdelingen Augustenborg indbyder herved alle
Medlemmer med deres Damer indenfor vor Amtsorgani
sation til en

Sammenkomst
Sondag, den 3. Juli 1927 i Augustenborg.
Forst vil vi samles til fcelles kaffebord paa hotel
„Solyst" (3 1 kr. pr. person.) Efter kaffebordet vil der
blive afholdt Skiveskydning om værdifulde Gevinster.
Skydningen finder Sked i parken, kammerat Brygmann's
Drenge-Orkester vil give en koncert.
For at have et Overblik over, hvormange der onsker
at deltage, bedes om Anmeldelse til kammerat I. Brygmann i Augustenborg til senest Fredag den 1. Juli.
Med kammeratlig hilsen
Lokal Afdelingen Augustenborg.

Tandslet Afdeling

^

afholdt sin aarlige Generalforsamling den 2. Juni i Ertebjerg Kro.
Efter aflagt Beretning fremlagdes det reviderede
Reanskab, der sluttede med en Kassebeholdning paa 313,21
Kr., til Godkendelse.
I Aarets Lob er der udbetalt 5 konfirmations- og
1 Dodshjoelp 3 20 kr.
De efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Nikolaj
Iversen, Asserballeskov og Johan Roth, Lebol, genvalgtes
ved Akklamation.
Det besluttedes, ligesom i Fjor, at deltage i Sommerstoevnet, som i Aar afholdes i Logumkloster. Der tegnede
sig straks en Del Deltagere, hvem der ellers onsker at
deltage paa Turen, bedes melde sig snarest muligt til
undertegnede. Turen vil soregaa pr. Bil over Rodekro,
hellevad, Logumkloster, og sandsynligvis kores der paa
Hjemvejen over Tonder.
Endvidere vedtoges det inden Sommerstcevnet og tit
Brug paa samme Dag og ved senere Lejligheder at anskaffe det Foreningsmoerke, som Hovedbestyrelsen har ladet
fremstille, en Forglemmigej i blaat Emaille. Dette Moerkc
kan faas hos kassereren, saa snart de er ankommen.
A. Schmidt.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.

„Arigs-Hnvaliden" redigeres af Loerer Clausen, keznoes; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar. Annoncer pr 4 Spaltet petit Linie 20 Ore for Medlemmer ;
Hkke-Medlemmer 50 Sre. Eftertryk af „Krigsinvaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg. Telefon Z4S'
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Medlemsblad

LSttLLLSUSSttLSttSLttLSUSSttLSttSSttLLL^LS:

for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Sen 1. August 1S?7 ^

4. Aargang

Sommersicevnel i Logumklosler
Ssndag, den 31. August 1927.

Kirken

Mindelunden

Logumkloster! — Den minderige By, Stcevnets By for i Aar.
kke gemt i en Dalsoenkning og ved en Fjords
dybe Indskcering i Landet som Ostkystens Byer,
men frit paa Sletten og synlig paa lang Afstand ligger Logumkloster, Byen, der i Aar
er udset til at vcere Stedet, hvor vor Forening
agter at afholde sit aarlige Sommerskoevne.
I snart 1000 Aar har denne By vcerek noevnt og er
en af Sonderjyllands oeldsie. Den har sin Historie, noje
knyttet sammen til klosteret, der har givet Byen sit Navn.
1173 anlagdes der i Sonderjylland et EisierciencerMoster der, hvor nu Aloekken Løgumkloster ligger. Alunkene byggede forst i Forbindelse med klosteret en Trcekirke
og senere en Stenkirke i Overgangsstil mellem Romansk
og Gotisk. Skenkirken blev paabegyndt i Begyndelsen af
det trettende Aarhnndrede og fuldfortes i Lobet af en
lcengere Aarroekke. Som alle den Slags kirker blev den
ikke forsynet med et Taarn, men med en Tagrytter.
ILy af kirken og klosteret voksede Aloekken Logumkloster op; senere gik klosterets Ejendele over kil de gotkorpske Hertuger og endelig til kronen.
Efter Reformationen blev en stor Del af klosteret
nedrevet og Resten forfaldt, og kirken blev ogfaa gennem
Tiderne vanrogtek saaledes, at den projsiske Regering i

1914 paabegyndte en gennemgribende Restaurering af
kirken under Ledelse af den tyske Arkitekt Eggeling. Ester
Genforeningen gik Arbejdet over til Arkitekt Harald Lonborg
Jensen, der har fuldendt Restaureringen.
Den danske Stat har bevilget pengene; godt 800000
Kr. er medgaaet bl. a. til Tcekning af Taget med kobber,
nye kirkeklokker, Ombygning af Tagrytteren, nyt Orgel,
forskelligt omfattende Murerarbejde m. v. samt under Tilsyn fra Nationalmuseet Restaurering af det gamle Inventar
i kirken, saaledes Prædikestol, Relikvilskab, kannikeskol
m. v. Desuden er anskaffet til kirken et sengotisk Alojalter, der har henskaaet i Jerne kirke ved Esbjerg i et
Sideskib og nu er restaureret af konservator Thermannsen
fra Nationalmuseet, der har foreftaaek denne Del af Arb ej det.
Tilbage staar Restaureringen af klosterflojeu, som
vil blive et interessant men mindre omfangsrigt Arbejde.
Arbejdet er allerede paabegyndt og forventes tilendebragt
med det forste.
-i4ZMndelnnden.
Mindelunden har sin egen lille Historie, den er saa
at sige bleven til ved en Tilfældighed. Der er forst den

„Krigs-Invaliden"
store Rtindesten. Den har, efter hvad der fortcelles, tjent
Hun havde faaet Anbefaling til „British Legion,"
som Overligger over en Roverhule i Linnetskov. I 1888 den eneste engelske Krigsosserorganisation.
blev den transporteret til Logumkloster, opstillet paa plad
I Almindelighed betragtes enhver Art af social Forsen ud for Hotel „St. hamborg" og forsynet med folgende sorg, naar undtages Forsorg for de arbejdslose, som Staten
Indskrift: Dem Gedächtnis nnsers großen Kaisers und uvedkommede. Al social Forsorg bceres af private.
Königs Wilhelm I. Gewidmet von treuen Untertanen in
En af ..British Legions" vigtigste Opgaver er at
Lügumklosker und der Umgegend.
Ester Genforeningen sikre de Krigsbeskadigede og Efterladte en tilstrækkelig
lod Byraadet Indskriften afhugge og omdannede Stenen Rente. Igennem forskellige kommissioner har den Mulighed
til en Mindesten for de i krigen faldne. Den fik faa for at foreloegge Regeringen deres Onsker. Det er denne
den nnvcerende Indskrift: Minde om Vorgere fra Løgum Organisations Indsats, der har voeret Aarsag til. at Renterne
kloster, falden i den store Krig 1914-1918.
har staaet fast til April 1926. forst saa kom de nye
Foreningen for Krigsbefkadigede, Logumkloster Af Esterundersogelser.
deling, fandt, at dette Minde for deres faldne kammerater
Ogsaa paa det sociale Forsorgs Omraade har „British
var for ringe, og i en Medlemsforfamling blev der ned Legion" kunnet gore sin Indsats.
sat et Udvalg paa 4 Mand, som skulde söge at faa rejst
Af et Antal velgorende Herrer og Damer var Prenogle mindre Sten ved Siden af den store, og paa hvilke sion Hall, der under krigen havde voeret Lazaret, omsaa de Faldnes Navne skulde indhugges. En kammerat, dannet til en koloni for tuberkulose krigere. Den 1. April
som havde vceret i Haderslev, fortalte det ovenfor ncevnte 1925 traadte disse Velgorere i Forbindelse med „British
Udvalg om Mindelunden i Gammel Haderslev. Tanken Legion" med Anmodning om at overtage koloniens Drift,
blev straks optaget. En passende Plads fandtes i det da de maatte anse en saadan Ordning for mere betryglille Anloeg ost for kirkegaarden, som Byraadet velvilligst gende for Patienterne. Dette Forlangende blev ogsaa
stillede til Raadighed. Arkitekt Stegmann, Aabyhoj, en imodekommet under Betingelse af, at Or. Varrier-Iones,
Broder til Borgmester og Dommer Stegmann, Logum- som allerede med Dygtighed havde grundlagt og ledet
kloster, lavede os en gratis Tegning af den paatcenkte kolonien i Eambridshire, vilde overtage Ledelsen af denne
Mindelund, og konsulent Fromsejer fra Hedeselskabets Koloni. Denne Mands Erfaring og udproegede Evner
kontor her i Byen ndforte gratis de nodvendige Ryd muliggjorde saa her Udvidelsen og Moderniseringen af
ninger af Troeer og Buske. Den siorsie Vanskelighed var den overtagne koloni.
Flytningen af den store Sten. Dette Arbejde paatog sig
Preston Hall ligger paa Hovedvejen fra Maistone
Vognmand Thiesen, Tonder, og det blev under hans Le til London og er paa 450 Acre Land. Det er bleven
delse udsort uden mindste Uheld. En Del Besvcer voldte ombygget til en virkelig moderne Helbredelsesanstalt for
det ogsaa at faa de smaa Sten samlede, men ved ihoer- lungesyge.
digt Sogen og Samlen i Vinteren 1923-24 lykkedes det
50 nye Beboelseshuse for Rekonvalecenter og et
efterhaanden at faa Stenene sanket sammen, takket voere soerligt for Ugifte er bleven ny bygget. I Slukningen af
den store Imodekommenhed fra alle Sider. Der skal ikke 1926 var 115 Patienter fra alle Egne af Landet bosat
undlades at blive noevnt, at fire Gaardmomd fra Log- der. IHovedbygningerne er der Plads til 123 Patienter.
umkloster hentede Sten for os helt oppe i klojeng, 16 Stk. Kolonien er forsynet med et moderne Laboratorium til
kom de med den Dag. Snedkermester og Stenhugger 'Behandling af Tuberkulosen, et fuldstændigt RöntgenGebhardt, Logumkloster, forsynede Stenene med Navn og anlceg og Anlceg til Hojfoeldssolsbehandling.
Patienterne bliver i forskellige Vcerksteder uddannet
Datoer. Indhegningen af Mindelunden er lavet af Tomrermester W. Plumhoff, hersteds. Troeet, Egeknybbel, er til Snedkere, Tomrere og Bogtrykkere, og saasnart der
hentet i Dravedskov, ligeledes gratis af en Gaardejer her er de nodvendige Midler til Raadighed, vil Uddannelsen
i Byen. Der er i Mindelunden rejst 54 smaa Sten, nemlig blive udvidet og omfatte flere Beskæftigelser. Nu bygges
7 Sten med Brodrepar og 47 Sten med enkelte Navne. der paa Vcerkstederne Garager, Honsehuse, Hundehuse,
Ialt ncevnes der 61 Faldne og savnede fra Logumkloster samt alle Arter Mobler og Brugsgenstande af Troe. Der
Floekke og tidligere Asset kommune. Omkostningerne ved er bleven bygget et fuldt moderne Trykkeri, saadan at
Anlceaget af Mindelunden er bleven doekket ved frivillige alt Bogtrykkerarbejde kan udfores.
Uden om selve Institutet har „British Legion" opfort
Gaver paa et lille Resibelob ncer, som Byraadet velvilligst overtog. Indvielsen af Mindelunden fandt Sted i en hel By, i hvilken de lungesyge bor med deres Familier.
I 1926 havde denne lille By et Indbyggerantal af 96
Maj 1924 under stor Deltagelse fra alle Sider.
Vor lille Mindelund er bleven en stor Seværdighed, Mcend, 52 Hustruer og 103 Born. Af disse 103 Born
og utallige er de Turister, som hver Sommer besoger og var de 90 i skolepligtig Alder, og der er Forhandlinger i
beundrer den. Vi her i Logumkloster er glade for, at Gang med Skolemyndighederne i Kent gaaende ud paa at
faa oprettet en Skole i selve Byen for at spare Bornene
det er lykkedes os at faa rejst saa smukt et Minde.
I Taknemlighed mod Forsynet, som skaanede os i en temmelig lang Vej til de ncermeste Skoler.
Et siorre Antal Bygninger til alle mulige Formaal
den blodige krig, og lod os vende hjem igen til vore
Kcere, har vi rejst disse Minder over vore kammerater, er planet og delvis under Bygning. Et Menighedshus
som maatte blive derude. 2Ere vcere deres Minde!
vil ogsaa blive oprettet.
Sammen med Forsorgsmyndighederne har „British
Noget om social Forsorg i England!
Legion" overtaget kosterne.
Saaledes bestaar denne Koloni af 3 Grene: SanaLederenas den kyste „krigsblindenschule", Ark.B.Hirsch
er paa en Rejse til England for at hente en ..Othophon" torium, Vcerksteder og Beboelse. Det er bleven en Eret Apparat, der muliggor Blinde at hore det skrevne og faringsfag. ak de tuberkulose ikke blot skal plejes og muligt
trykte Ord. Paa denne Rejse er hun kommet i Beroring helbredes, men der skal ogsaa sorges for, at de bliver
med Former for social Forsorg, soerlig Forsorg for lunge- arbejdsdygtige, og at de har Mulighed for at faa deres
syge krigsbefkadigede.
Frembringelser solgt.

„Krigs-Invaliden"
Alens i den foregaaeude Skildring var fremfort et
Billede af Forsorgen for krigsbeskadigede Lungesyge, skal
vi nu fores til et Vcerksied for Svcerbeskadigede. Det er
Lord-Roberts Værkstederne for Svcerbeskadigede i Fulham
Road. som vi besoger. Der har 64 enarmede og 59 enbenede, talrige Hovedbeskadigede og Folk med indvendige
Beskadigelser fundet Beskæftigelse.
De bliver uddannet i et Haandvoerk. der er egnet
for den enkelte, og arbejder saa videre paa Værkstederne.
Over 2600 Krigsbeskadigede er bleven uddannet og for
Tiden arbejder ca. 250 krigsbeskadigede i Aulham. Der
fremstilles Bolig- polster- og Bureaumobler af enhver
Art. Spejle, Dekorationsarbejder, kurve osv. Arbejderne
deles i Specialiteter. Saaledes udforer de kraftigste Træ
arbejdet, mens begavede og scerlig egnede bliver kunstnere i Lakerarbejder m. m., og det er umuligt at overgaa
de fcerdige Frembringelser i solid og kunstnerisk Udforelse.
I de forske 9 Maaneder af Lceretiden udbetales i
fast Lon 30 sk. pr. Uge, og senere arbejdes der efter Styk.
I Gennemsnittet gaar Ugelonnen op til 3 til 4 Pund
Sterling.
Iden Tid, da de krigsbeskadigede er beskæftiget paa
Værkstederne, bor de med deres Familier i Lejligheder,
som Værkstederne har ladet bygge. For en Lejlighed, der
bestaar af 3 Voerelfer, kokken og Badeværelse, betales en
Leje af 6 sk. om Ugen.
Et tredie Eksempel paa privat Godgorenhed for at
hele krigens mangfoldige Saar:
Hvert Aar foranstalter „British Legion" paa Vaabenstilstandsdagen en Blomsterdag, og sidste Aar blev der
derigennem indsamlet et Belob paa 6 Millioner kroner.
Blomsterne blev fremstillet paa en Fabrik i Nærheden af
London, i hvilken der er befkoeftiget henved 200 krigsbeskadigede. Det Landskab, hvori Fabrikken ligger, er en
Stiftelse, der bestaar af en mcegtig, gammel Have med
stor Villa og økonomibygninger, og i samme er der en
hel koloni under Opsorelse, som skal afgive billige og
sunde Lejligheder til de i Fabrikken beskæftigede krigsbeskadigede Arbejdere.
Som allerede for ncevnt bestaar der i England ingen
Svcerbeskadigetlov. Men i Stedet for er der fremkommen
de saakatdte „kings-koll", hvori de Arbejdsgivere, som vil
beskæftige 5^ krigsbeskadigede i deres Virksomheder, kan
indtegne sig. Saadanne Arbejdsgivere har Ret til paa
deres Forretningspapirer at tilkendegive dette Medlems
skab.
Men til Trods for alle Foranstaltninger af denne
og lignende Art, mener man, at endnu 35000 krigsbeskadigede er uden Beskæftigelse. For vi maa jo huske
paa. at England lige saa fuldt lider under okonomiske
Vanskeligheder i Lighed med de andre Lande, som ikke
mindst virker ind paa Arbejdsforholdene.
Beretninger om lignende Anstalter fortsattes.

Fra Vanforeforeningen.
Landsforeningen af Vanfore og Lemlæstede har den
29. Maj afholdt sin aarlige Generalforsamling i Frede
ricia. Der var fremmodt Repræsentanter fra 12 Afdelinger.
Formanden, Arkitekt Rasmussen, kobeuhavn, gav en
udforlig Beretning om Foreningens Arbejdsvilkaar, dens
Virksomhed m. m., hvis Maal kan sammenfattes i de 3
Ord: Hjcelp til Selvhjcelp og Ligestillelse i Samfundet.
Der er gjort et kraftigt Oplysningsarbejde ved Udstillinger, Stcevner og Henstillinger til Offentligheden i det

hele og i Enkelttilfcelde, og der er ydet virksom Hjcelp i
mange Tilfcelde.
Her skal fremdrages et Par Forhold, som ikke er saa
helt ligetil at forftaa. En Mand har anmodet Foreningen
om Hjoelp. Han har kun en Arm og vilde gerne paa
Seminariet for at uddanne sig til Lcerer, men han saa
ingen Udvej til at komme der. Gennem Sygekassen sogte
han Invaliderente. Foreningen talte hans Sag i Retten,
men Sagen var tvivlsom, han havde ikke mange Chancer
for at blive erklceret Invalid i Lovens Forstand. Nu
prover Foreningen paa at faa Retten til at gaa med til
at faa ham erkläret for forbigaaende at voere Invalid. I
Mellemtiden er han begyndt sin Seminaruddannelse, og
hans Sogneraad er gaaet med til maanedlig at udbetale
ham 66.60 Kr., saa at han er i Stand til at fortscette sin
Uddannelse. Skulde det saa svigte med Renten ifolge
Rettens Afgorelfe, er det Foreningens Haab, at Sogneraadet maa vedblive at stotte ham, da det jo vil vcxre
meningslost at stoppe op i den fremskredne Uddannelse,
saa han kan blive erhvervsdygtig.
En Mand, Familiesorsorger, skrev til Foreningen, at
hans Stilling var fortvivlet. Han led af Sukkersyge i
hoj Grad, hans ene Ben var amputeret, han skulde skaffe
Penge til sin Families Underhold. 7 kr. om Ugen kostede
Infolinindsprojtningen, som var nodvendig for at holde
ham i Live. Sogneraadet noegtede Hjoelp uden om Fattigvcefenet. Manden vilde gerne have et kunstigt Ben,
og et saadant vidste han. at han kunde faa paa Hjemmet
for Vanfore i kobenhavn, men han manglede Penge til
Rejsen derhen. Takket vcere Foreningens Anstrengelser
kom han til Hjemmet og fik sit kunstige Ben, saa han nu
kan bevcege sig. Og Foreningen fik ogsaa hos Sogne
raadet udvirket, at der blev ham udbetalt 25 kr. ugentlig
indtil der muligvis tilkendes ham Invaliderente.
Det er to af mange Tilfcelde, der fremdrages af Aarets Arbejde.
Iovrigt forhandledes der hele Dagen lang om Foreningsanliggender, Vedtcegtsomdringer m. m.

Til forhenvcerende engelske krigsfanger.
IHenhold til Udenrigsministeriets Skrivelse af 19.Maj
1927 skal man herved anmode tidligere engelske krigsfanger, som mener at have Fordring for ydet Arbejde
(tabte Ejendele etc.) om at indsende specifiseret Begcer
derom, vedsojet:
1. Et af Indenrigsministeriet ndfcerdiget Bevis for,
at vedkommende er i Besiddelse af dansk Statsborgerret.
2. Erkloering fra Andrageren om, hvorvidt han tidligere har modtaget nogen Erstatning eller Vederlag fra
de engelske Myndigheder i Anledning af sin Internering
og i bekræftende Fald Oplysning om Erstatningens
(Vederlagets) Storrelse.
3. Oplysning om hvorpaa kravet skottes (Vederlag
for udfort Arbejde, mistede Ejendele etc.).
Andragendet om Erstatning for mistede Ejendele maa
indeholde en paa Tro og Love afgivet Erklcrring om,
hvilke Ejendele det drejer sig om samt deres Vcerdi.
4. Nojagtig Oplysning om hvilken tysk Troppeafdeling
Andrageren tilhorte ved sin Tilfangetagelse, de engelske
Fangekompagniers Nummer samt hvor og hvorlomge den
paagceldende var interneret.
SaavidtForeningen har forstaaet Udenrigsministeriets
Skrivelse, kan kun de, som har arbejdet i de engelske
Fangekompagnier i Frankrig og ikke har faaet deres fulde
Arbejdslou udbetalt eller efterbetalt, gore sig Haab om
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Vederlag for udfort Arbejde. Foreningen gor udtrykkelig
opmcerksom paa, at Erstatningskravet for mistede Ejendele
maa vcere i absolut Overensstemmelse med Sandheden.
Andragende herom maa snarets sendes kil H. C. Hansen,
Haderslev, Slagtergade 77. Felthamforeningens Bestyrelse.

Aabenraa Afdeling
afholdt et Medlemsmode Tirsdag, den 12. Juli i L. Han
sens Goestgivergaard.
Formanden, kammerat Johansen, aabnede Modet
og bekendtgjorde Dagsordenen. Protokollen fra forrige
Forsamling oploeftes og godkendtes. I Stedet for kassereren, M. Schröder, der desvcerre har haft det Uheld at
falde ned af Trappen og brcekke den ene Arm, aflagde
Sekretæren kasseberetningen. Overskuddet ved Skydeteltet
paa Ringriderpladsen belob sig til 170 kr., og Foreningens
Kassebeholdninger var 224,48 kr.
Efter at Formanden havde oplcest Festprogrammet
til Sommerstævnet den 31. Juli i Logumklosker, vedtoges
det, at Foreningens Lokalkasse skal betale Billetten for
de Medlemmer, der onsker at deltage i Stcevnet.
Den aarlige Sommerfest for Born med efterfolgende
Bal for voksne afholdes den 7. August paa Skyttehuset.
Da Formanden onskede at fratrcede Formandspladsen
valgtes Fr. Brandt til Formand og M. Petersen til Ncestformand.
Petersen oplyste, at der ingen Revision af Loven
for de milikoere Invalider i de sonderjydske Landsdele
finder Sted i Aar, men forst nceste Aar. Saaledes vil
de af Foreningen indsendte Lovforslag ikke komme til Be
handling for til nceste Aar.
Til Slut takkede den nyvalgte Formand paa Foreningens Vegne den afgaaende Formand for godt udfort
Arbejde.

Afdeling Graaften
afholdt den 6. Juli et Mode hos Gceftgiver Jebsen i Graasten.
Som Punkt 1 paa Dagsordenen drosledes Deltagelsen
i Sommerstævnet. Det blev besluttet at udsende Cirkulcere til Tegning for Deltagelse. Foreningen har lejet
en Bil og skal betale 2,50 kr. ä Person. Af disse betales 1 kr. af kassen.
Derefter opfordredes til Deltagelse i et Mode, som
Foreningen agtede at afholde den 9. Juli kl. 8 i Torsbol
Afholdshjem med Medlem af Hovedbestyrelsen P. I. Lassen som Taler.
Under Eventuelt blev der bl. a. stillet Forslag om at
faa lavet en Ramme, i hvilken saa hvert enkelt Medlems
Portrcet skulde fcesies, og som skulde smykke Forsamlingslokalet for Foreningen. Paa den Maade var der skabt
et varigt og smukt Minde om Medlemmerne.
Maaske denne Tanke vil blive optaget af andre Afdelinger.
Som omtalt blev der saa den 9. Juli afholdt et Mode
i Afdelingen i Torsbol Afholdshjem. Protokollen blev
forelcest, og de samme Ting droftedes her som i Graasken. Derefter holdt P. I. Lassen et godt, oplysende Foredrag om Organisationens Arbejde. Der stilledes Sporgsmaal til ham, som blev besvaret og yderligere Oplys-

ninger givet. Efter en Tids Samvoer sluttedes Modet,
men siges maa det, at Moderne ikke var saa godt besogt
som de burde vcrre. Det er kedeligt, ak der ikke er mere
Interesse for Sagen. Det henstilles derfor til kammeraterne fremtidigt at mode talrigt, der bliver altid budt
paa noget godt, og man faar jo aldrig for meget ak vide.
Thomas Madsen.
Henvendelser til Foreningen.
Henvendelser om Optagelse i „Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte" kan ske til efterncevnte Lokalbestyrelser
eller til Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen:
Formand: Invalidekonsulent p. Petersen, Aarosnndvej 29. Haderslev.
Næstformand: Invalidekonsulent Ar. Andresen, Sondergade 32. Tonder
Hovedkasserer: kontorbeslyrer H. Mortensen, Katsund 3. Haderslev.
Sekretoer: kontorist H. Clausen. Ahlmannsvej 19, Sonderborg
Stedfortrædende Sekretsr: I. p. Lassen. Laagmaj pr. Egernsund.
Amtsorganisationen Sonderborg: Hans Petersen.
Lokalafdelingernes Bestyrelse:
Aabenraa: Snedkermester Ehr. Johannsen, Nybro 18. Aabenraa.
Augustenborg: Musiker I.E. Brugmann, Augustenborg.
Bredebro: Frederik Mikelsen, Borg pr. Bredebro.
Broager: I. A. Jacobsen, Smol pr. Broager.
Bov: Bygmester Carl Petersen, Bov pr. Nr.-Smedeby.
Christiansfeld.- Johan Andersen. Tyrstrnp pr. Christiansfeld.
Egernsund: Snedkermester Jorgen Brag, Egernsund.
Egen: Johannes Lassen. Eistrup pr. Guderup.
Graasten: Malermester H. Thomsen, Graasten.
Gramby: Snedkermester A. Arisk. Gramby.
Haderslev: Invalidekonsulent p. Petersen, Aarosnndvej 29, Haderslev.
Hellevad: kobmaud A. Terp, Hellevad.
Horup: Smedemester H. Büchmann, Horup.
Keguces: Ehr. plett, Sonderby pr. kegnces.
Lognmkloster: H. Hartkopf, Logumkloster.
Lojtkirkeby: Hans Degn, Lojtkirkeby.
Lysabild: Christian Madsen, Skovby.
Nordborg: Skorstenfejermester Holger Hede, Nordborg.
Rinkences: Andreas Hinrichsen, Dahlsgaard pr. Rinkences.
Rodding: kobmand Friedrich Buchard, Rodding.
Rodekro: Bagermester H. N. Andersen, Rodekro.
Skodborg: H. Tandrup, Skodborg.
Svenstrup: Christian Christensen, Svenstrup.
Sonderborg: Magistratsassistent I. Hermannsen, Sonderborg.
Tandslet: Anders Schmidt, Fauerholm, pr. Tandslet.
Toftlund: Skomagermester I. Oetlefsen, Toftlund.
Tonder: Invalidekonsulent Fr. Andresen. Sondergade 32, Tonder.
Ulkebol: Jorgen Christensen, Ulkebol pr. Sonderborg.
Ullerup: Iver Madsen, Avnbol.
Vedsted: Niels Petersen, Vedbol pr. Marstrup.
Vester-Sottrup: Chr. Cggers, Vester-Sottrup.
Vojens: kobmand Anker Schmidt, Vojens.
Osby Afdeling: Hans Hansen, Osby postkontor, Ssby.

Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 15. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.
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! I Overskriften „Sommerstoevnet i Lsgumkloster" er der sket en beklagelig Fejl,
i idet der staar „Sondag, den 31. August" i Stedet for Ssn6sy, -Ven 31. ^ulii IS27.
Derfor mod talrigt til

Sommerstævnet i Lsgumkloster
Sondag, den 31. )uli 1927.
Endnu er det Tid til at tage sin Beslutning om at deltage i vort Sommerstcevne.
Selv om man ikke har tegnet sig i Forvejen, er der Adgang for enhver, der omend i sidste
Time bestemmer sig til at deltage. Husk, at jo flere der moder desto bedre vil Stcevnet lykkes.
Alle har en Pligt, at mode, for at vi udadtil kan vise vor Sammenslutnings Styrke.
V e l m o d t I m a n g e H u n d r e d e d e n 3 1 . )u l i 1 9 2 7 i L s g u m k l o s t e r .
Meddelelser til Lokalafdelingernes Bestyrelser.
IHenhold til Beslutningen ved Fællesmodet i Tinglev
den 24. April d. A.. har Hovedbestyrelsen tegnet en Ansvars- og en Lovforsikring, der omfatter alle Lokalafdelinger, som staar tilsluttet vor Centralorganisation.
Forsikringerne er traadt i kraft den 1. Juli d. A.
Lokalafdelinger, som selv har tegnet Lov- eller Ansvarsforsikring er i fornoevnte Forsikringer med overtaget,
saa der dertil ikke skal svares prcemie ester 1. Juli d. A.
Foreningen er saaledes forsikret for det denne ifolge
Loven paahvilende Forsikringsansvar overfor de i Foreningens Virksomhed beskæftigede personer, samt for alt
Ansvar vedrorende Foreningen.
Ved indtrædende Tilfoelde. hvor Foreningen kan drages
til Ansvar, maa dette omgaaende indberettes til Hovedbestyrelsen, der saa foranlediger Skadesanmeldelse indsendt
til Forsikringsselskabet.

En Rcekke Lokalafdelinger resterer med kontingenter
og Afregningsskemaer til hovedkassen, hvorfor man herved
anmoder paagcrldende Lokalforenings-Bestyrelser om. at
efterkomme det forsomte snarest muligt.
Der er nu kun et Restparti af Foreningsnaale tilsaa Afdelinger, der endnu vil forsyne sig med disse
hedes indsende Bestilling pr. omgaaende.
P^d senere Bestillinger vil Naalen ikke kunne leveres
tU den billige pris af 60 Sre.
1927.
hovedbestyrelsen.
*

*

^

tSQ L U/». .1 NS<!

^

o? K6

»<s

i

m

/ ' A '.

ik^.

«« i ^vik6 il mv
uis-j t Sn

- c

6«m wp?C

llsö

gniniuys

.W6k?s^

ni? ?.

-j io M 6>T k(i ?» «aö-D

« '.'-«kl? -<K6 ? «>-»! ,zl. z?zl^ h- iv ,^uft

.tc ns 6

sFstjwö^jvZo)
n»t." .ig°i»NM k°

' »I5i ^l'i ..
-Mttiil

"HV

,?Z«^NZ ,»i k«»k<m «S « ^zhv,»5 ! l<jj i - i^st

-

w Zli- !!» L. l»-L .-ngtMM ooi Stzo6
.^1? .. ... q s.i!! - sS söNAjött.' 'ssösö
nJlkz.ur i
^sijM?N >l3N3s 6?
.'-?Q 09 jc , ,C 2g/!)/ö «30 jjj
70H; ljj.

S.. 7vol? -?<! i

tf. NZV

v!) SM «om «,o «KS

zg/sUIö io I I giz ,z«nnizik>j ZNiiT

?6s önuft ?>z«vm

^'i

i6^ut-z<5

m 7ZsZ)Zz66)M
n.»m»w!vk !»
r

-lL .6 jwi .! nsö ZI?,-. ! t NN -. L ^ cht- -i- s
'ttLL
-Iv2 j Ng3j ?o^ ?.i i.'wj -.- -.'ktt
-Z-ch^55v 63m ?3LNN:
zjlwVwv i 73 xm7Wc.fs7j.ckj
.<i iw(. .! 73lft 3/MA?(Z w.?j lvZ 9??! i7?lZ 736 OO^
2g!W 3N«36 jz6 70^ !z?)ts70 Z363jr.nj 73
l0(, j 36 7VN--V ' ?..
' -.'
.s. '!',/)<c
!lO 7l)f
,73/wj?3l^ 363gi^DZs36 63^M0st?/(5 S/13gl7ltt3
.U3PNM3.
36n37g?6sv 7Vl!j jL
S?tz5Z7<5 sW^ N^gM/l370s^ 70(l^ .36jAjji^ 3ött3( -7j6sli < s
Iii
ki! 36tt97)Os
oi^t«vr.r>r ')<1 ? itl f»ln
oft Ni
,-n 6n.i
-n pO 'j ii
jjj
SzZs6j3lNl!bS3<jy?L 7Spi6sWv1 V5 73Ä ,uzsj!/ls!^
.I3Z;. >3is^ni7?/j7l !iZ

XRIQ8-INV^IOLN
5
OLK? 1.

Nr. 6

»»«IS

1927

^unvc»sci«l5

Jerolzsließalle 5

relekon Nr. Z50

4. ^srganZ

Fr. Alatzelt, Blikkenslagermester
St. Raadhusgade 17 - Telefon 810

8tsr8te IldvalZ i Herre- 0Z vrenZel^Xäer

anbefaler

(yklsr - 5^ms5l<in6r - Varnevozns
perlszscis

21

^sp31'ation5vsök'l<5tscl

Livkkoi'n

leleion 540

1

IVIos>-Ln

Skræddermester

Stort Udvalgikobber
og Messinggenstande
samt alt tilHusholdning henhorende

>', s. Mim«

Sonderborg -- Liliegade 9
Automobiler, Hlotorc^kler
udforer alt Skrædderarbejde Koder äv deäst 0K dillizst
separations -Vcerlcsteä
Il08
efter Rtaal i I. kl. Udforelse
IeIek.Z86 8onäerdorA ^KZaäe22
Filial af
Soda! Farveriog Tojrensnings-Etablissement

juveler - (^uldsmecä
telefon 274
Storste Imager I psene
k^orseringer, kr^llupsZaVer
i (Zulä, 8olv, ?let
oZ >ilkkelVsrer
I! (^raverin^ c>Z separation!I
II u^ksres i eZet Vserl^ste^ >1

^?5°" 8MVML0M Isisfon
385
5i. ^aacliiuzzacls 18

H^potliektorretninZ
8. rom.

Ü8M8 ^k!ks8kl1

8 e ^ o L « » o « t ;
'keleton 453

Sonder borg

anketaler
alt i Kolonialvarer til
Xontor tor (?rnnälioKLaAer
rimeliZe ?riser
k^'enäomslianäel - kontrakter
Telefon
717 - Dybbolgade 11 a
'testamenter m. in.

Lranät

Sonderborgs celdsie

Daglig frisk brcendt kaffe

Ksb

Deres l^^ler

0Z Temaskiner

h«s z.

Stougaard - Sonderborg

8torste

- LilliZste briser

^srsteklasses
pianoer, I)arnioniurner og alle Musikinstrumenter

UH Glarmesterforretning
og Billedhandel

Specialitet:

Q. l-lÄkisssn
l < U > i m > D 0 l ' t Lsnclsrdor^ - ^If. 119-120

Xiolsetli

^ernbsneZaäe 6

Kolonialvareforretning ' Rayens celdste og billigste

LilleäinäramninZ

til billigste priser!

Jok. S. Lawaetz - Sonclerborg
Gruncll. lyo,

piano- og Musikbus

Gruncll. ,yo,

«ote> „K^I.l.LVU^"

Lsncisk'dorZ I.ssclsk'IiÄiicls!
Lmuk

^StSP ^alll880I1
k^sl-IsZ. 30

Holger Hansen

ZOIXIlD^VO^Q
Incjsli.:
l^sstaurant vscl Ltraricisn

l'sisfon 510

HerreeIcviperinZ8-

kakkelovne - Komfurer - Vaskekedler
ler!

F. U. MI.ÜS.NÄ

korretninA

Vinlian^el

Storste Udvalg i kun bedste kvaliteter
og altiel killigste k^nisei'
^
^
^

KU

- ^onderkorZ

v Ll. Hktieselsksd
Ssnckerborg

lk. Vine -- (?ammel Rom Sonderborg - Perlegade 51
sselgei» billigst!

- Kongevej 58

^
^

^ Rul - Koks - kriketter - kramcke ^
^

Lagerkontor veck«ulkajen - Telefone? Z8, -s og 404

^

,

s
.s
. <u
S
s

O

<???>

k«nckt« Vin«
Sneuäsalg

^

Xul

I

X0I58 0A Lril^etter

C. kaad ' Sonderborg

^

^

for
^ I.aZer: ^erndaneZaäe 19 - leleton 726 ^
Ssnclerborg
)Znit
arÄsrods - ^ortisro - L^inä
vecl
p.?°n
^02v. karvss oZ rsnssL liurtiZ
Veier Aönnicbsen - perlegacte yo - ^elef. 44S - Ssnclerborg
til irioäsrats ?riLsr

Slsrsle Udvalg

K. Veutsvkkein

Varder- og
Zrissr-Salon

Holel Kobenhavn
Sonderborg
H^ZZeliZe Vserel8er
(^0<5t Xo^en

anbefales.
?rivate Laller
k^orretmnZen lukkes
liver OsZ Kl. 7 - I^sräaZ Kl. 10 Peter Christensen, Telef. 250

kerleZaäe 63

SsnäerborZ

Se

saavel roget som fersk

(Fuldsineä

?. LeNrenü«
?erl«A. 52

ZWIMLllkK

^elek. Z17

^lobelstotker, stribeäe (?aräiner veeve8 paa Le8ti1IinA

Dråbe
/LbleZade 7 - 1'eleton 637
I.Kl. Kolonial-, Delikatesseog Aedevare-Forretning

? I S ^

Lrs6 - kruZt - dbokolade

hos

Vulkaniseringsanstall og

Vinclue

k^skeksn^Iei'

ivcn »css

St. Raadhusgade 14

GummisodlsI

^.-i-lavnszacle 18 - Is!. 458

Carl A. I^islssn
(ticll. Eniil Gacle)

Heinrich Uetersen

- - Maskinfabrik - Reparationsvserkstecl

^ K^Avmaterialer ^
? Kranit - 8kserver ^
^ XvntorI^snAan^4 ^
I^aZer k'illsensZalle 10-12

^ilksbvl'Z /^sjöl'imszkiiisl'
/^6l>6Mtl-^5 Vai-mssnissz fo^
Isisf, IS
DickelIsisi. 19
Agiter
sor vor Organisation!

Sonderborg Kur- og Vadeanstalt
Jernbanegade 20 - Telefon 249
Karbade, Dampbade, Lysbade, alle
Slags medicinske Bade, ZNassage
D

Cyklereparationsmerksted

Sygebehandling esler Liegeordinalion!

V/olilsnbsi'zz
VsIsiHZsgsnlis og llnoj!

vus?/zy «oni.ci«vcnlZ

Nobler
I. L.^srZen8en

og TzsmsslCinei'

Reparationer uätores
til moäerate ?ri8er
8onäerliavneKaäe 3l)
8on6erborZ

Hans Uetersen

LjerAAs6e 25 - Hsn^erkorA
I^aäio MoÄtagsrs
fra Sonderborg Amts

Radio Central
er bedst, da de er specielt
bygget for vore
Modtagerforhold
kob hos de averterende!

E. Reis

(Incleli.: ^ssr^en ^n^ersen)

Det stsrste I7civaIZ
Den keciste Vare
Den lzilliZste?ris
^eleton 62

VLK. O??ZU

Mkenslager - SkiserlirNer
T°>ef^zs4 Glarmester v-rleg.ss
Sonderborg
Jernbanegade 25 s

8 S X O L K L 0 K «

(vis a vis Amtsbanegaarden)

^icl^arÄ Au^as - Ton3srl

?org

Kpeeialvserksteä kor (^linäernüsIidninK

Islsk. S7S

0A Autoreparationer Z^srZZ. 25

torzts og seilte 5s>scialfoi'i'stninz i Kaits oz Konfiturer
kskvs? Solgeplsilsn

Fremtidens Tagbeklcedning
anbefaler Lrolt Lc Lo., 8snderI)(irA
lelekoo 176-177

Virk for Bladels Udbredelse.

Medlemsblad
for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
K?k
!
-i» Sen 1. Sevlember MI
Vor Forenings Sommerstævne.

! 4. Aargang

Den 31. Juli stoevuede krigsinvalider og Efterladte, Medlemmer af vor Organisation fra alle Egne
af vor Landsdel til Fest i den gamle „Klosterby"
om hvis Historie vi af Fesikomiteen for Stoevnet var
bleven oplyst.
Dette Stoevne skulde som de forrige vcere en
Festdag til Pleje af kammeratlig Samvoer og ikke en
Dag proeget af Forhandling. Programmet var
ogsaa lagt efter det forste Synspunkt, afvekslende
og righoldigt.
Vejret var ikke alt for lovende, og til Tider
sirommede Regnen retskaffent ned, men et dejligt
Opholdsvejr muliggjorde en uforstyrret Fest i Plan
tagen, hvor godt 1000 Medlemmer af vor Organisation havde samlet sig om Festtalerne. — Det havde
jo ogsaa voeret en slem Streg i det dygtige Udvalgs
Paa Billedet ses
Arbejde, om Vejrforholdene havde voeret voerre.
4 af hovedbestyrelsens Medlemmer samt de to Talere fra hamborg.
Allerede Festmiddagen, som blev afholdt paa
Fra venstre til hojre:
hotellet og begyndte Kl. 12^, gav Stcevnet en god
Andresen-Tonder,
petersen-haderslev.
Born hamborg. Lassen-Egernsund
Optakt. Som Goester fra „Reichsbund" var fremSkov-hamborg. Mortensen-Haderslev.
modt kammeraterne Vorn og Skov fra Hamborg.
Dem soerlig og de andre Fremmodte bod Formanden et hjerteligt Velkommen, onskede Stcevnet et smukt vi soler at hvile paa os fra den kammeratskabens Aand.
Forlob, hvorefter Logumkloster Afdeling gennem sin For- som krigstiden skabte. Der hviler dyb Alvor over os.
mand onskede alle velkommen til deres By og deres Af- naar vi staar her foran Mindestenen for de Faldne og
deling. Han takkede Borgmesteren for dennes Tilstede- mindes den Tid. vi maatte gennemgaa. hvor vi folte.
voerelse og gav forskellige Oplysninger om Dagens Program. hvad kammeratskab betod.
„Hvor mange af os har ikke modtaget en doende
Skov, Hamborg, takkede for Indbydelsen og overbragte vor
kammerats
Onske og Hilsen til dem i Hjemmet, baade
„store Brors" Hilsen til Stoevnet. Vi maa aldrig lade
vort store Maal ude af Oje, en retsoerdig betryggende Hustru og Born, Fader og Moder. Og vi har lovet hmForforgelse af krigsofrene i alle Lande og Spogelset anden derude i Roedslerne. at skulde det voere os forundt
„Krig" fordrevet. „Aldrig mere krig". Lassen talte for at komme hjem, da at tage os af de faldnes Efterladte.
Medlemmernes Modtagelse og Arbejdet til Fremme for Det er Pligter, som aldrig maa svigtes. Det er vor
A5respligt at hjoelpe krigsofrene, og vi tjener Mindet
Fredstankens Sejr.
om vore kammerater
klokken 2 stilnede
bedst ved at afgive det
Regnen as saameget. at
ubrodelige Lofte i den
Forsamlingen kunde afHenseende at gore alt,
holde sin Mindefest ved
der staar i vor Magt,
Mindestenen over de
til at lindre krigsofreFaldne. Her bod Lones Kaar.
gumkloster Bys BorgLad os opfriske dette
mester, Dommer StegLofte og blotte vore
mann, de forsamlede.
Hoveder til Minde om
soerlig de udenbys Delvore faldne Venner."
tagere, Velkommen paa
Under dyb Stilhed
Byens Vegne og onsketonede den nederlandske
de Foreningen et godt
Takkebon doempet frem
Skoevne. Herpaa talte
og gav denne HojtidsForretningsf. V. Hanstund et uforglemmeligt
sen, Haderslev, til ForProeg.
Udsigt over en Del af Festpladsen i Logumkloster.
samlingen om deMgter,

„Krigs-Invaliden"
kammerat Vorn, Hamborg, talte derefter ogsaa om
kammeratskabet, der strcekker sig ud over Landegrænser
og forpligter os til Hjcelp af krigsofrene Landene over.
Af „Reichsbund" og ligeledes fra vor egen Forening
var der nedlagt kranse med signerede Baand paa ZNindestenen for de faldne, paa krigsfangekirkegaarden og Soldatergravene.
ITilslutning til denne Fest benyttede mange Lejligheden til at besoge Logumkloster kirke.
Solen kom imidlertid frem, og henved kl. 3 gik Del
tagerne i Stcrvnet i Optog med Musik i Spidsen til Aaved
Plantage. De Deltagere, der ikke fandt Plads paa de
opstillede Bomke, kunde lcegge sig paa det allerede torre
Gronsvoer. Langt over Tusind paahorte de forskellige
Talere med stor Opmærksomhed.
Den forste Taler var vor Formand, Invalidekonsulent
Petersen, Haderslev, som indledede med at omtale vor
Sammenslutnings Voekst gennem Aarene, saa at vi nu
staar med 42 Lokalafdelinger og 2500 Medlemmer. ZNen
der er mange krigsofre i de sonderjydske Landsdele, som
ikke er organiseret, scerlig i Tonder Amt. kun ved at
slutte sig til vor Organisation kan vi vcere med til at
hjcelpe krigsofrenes kaar. Loven om vor Forsorgetse
vil muligvis i Efteraaret komme til Revisionsbehandling,
og da gcelder det om at staa mandsstoerke sammen for
at opnaa noget af det. vi onsker. Saaledes kunde Taleren
onfke. at Bestemmelsen om. at Forsorgelsen kun kan udbetales, naar Vedkommende bor her i Landet, eller at
Krigsenken kun faar en Affindelsessum udbetalt, naar hun
gifter sig med en, der har dansk Indsodsret. Ligeledes
tromger Loven om Sygehjcelp kil grundig Omforandring.
Det er ikke nok med at mindes de Faldne, vi maa ligefuldt tomke paa dem, der, beskadiget paa Sjoel og Legeme,
kom tilbage. Derfor slut sammen om vort store Maal!
Derefter talte kammerat Born fra Hamborg.
Han ncevnte den store Organisation ,.Reichsbund"s
omfattende Arbejde. I Tyskland fandtes der 734 000
Rentenydere foruden alle de. der var bleven affundet,
(under 30 "/o). Dette Tal er i Stigen, ikke i Fald, som
man maatte antage. Statistiske Beregninger viser, at der
i 1945 endnu vil forefindes store Ulasser af krigsofre.
For til alle Tider at kunne hjcelpe dem. gjaldt det gennem
Sammenslutninger at saa Haand i Hanke med Affattelse
og Udforelse af de Love, der bestemmer krigsofrenes
kaar. Taleren gennemgik i korte Troek den tyske Invalideforsorgelse og paaviste i hvorstor Grad Organisationen
havde kunnet gore sig gceldende paa de forskellige Omraader. Scrrlig er Synspunktet „Individuel Forsorgelse" i
Rlodsoetning til hvad vi kan kalde „Knochenrente" stcerkt
fremme. Retsplejeinstancen er ogsaa opbygget med dette
Synspunkt for Oje. Hver Rentenyder har uhindret Adgang til Akterne i hans Sag vedrorende. Til Retsforhand
lingen kan Invaliden tage en Invalidekonsulent, som saa
sammen med en af Organisationen udpeget Tillidsmand
sidder ved af Siden af Retsformanden. Idet hele taget har
Organisationen stor Indflydelse ved Bestemmelsen af Bisiddere ved Inavlideretten. — krigsvajsenborn faar endvidere foruden deres Rente gennem Forsorgelseslovgivningen Ret til fri Uddannelse i Forhold til deres Evner
og Anlceg. Det betyder noget at have en stcerk Organisation. Derfor er det ethvert krigsoffers pligt at slutte
sig til, saa denne Sammenslutning, der i Dag her holder
Fest, maa blive og voere en Faktor, hver Regering i
deres Lovarbejde maa tage med paa Raad.

Den sidste af Dagens Talere var Lassen, Egernsund.
Han mindede Pressen om ak kage Invalidernes Sag i
Forsvar i Stedet for. som det tit var sket. ak bekcempe
den. Han takkede Born for hans klare Foredrag, hvoraf
tydeligt fremgik, at det havde sin store Vcerdi at staa
samlet om et fcrlles Maal. Det gjaldt for os at vcere
vaagne og nytte Tiden. Saa vil vi have den Tilfreds
stillelse, at vore retmæssige krav fyldeftgores.
Hermed var Talerne forbi, og Deltagerne spredtes
over Pladsen for at tage Del i eller se paa de forskelliae
Forlystelser.
klokken 6 gik Opkoget tilbage til Byen. hvor forskel
lige udenbys Deltagere igen fik Lejlighed til et Bessg i
Kirken. Paa Hotellet var der Tombola og Bortlodning.
Resultatet af Bortlodningen blev folgende:
1. Gevinst paa Nr. 588
2. Gevinst paa Ar. 1573
«
»
.. ^69
4.
,,
..
788
5.
..
..
..
581
6.
„
„
,. 533
7»
»
.. 1915
8.
..
,.
.. 1926
9.
..
..
..
601
10.
..
..
.. 229
»
,,
,»
875
12.
„
„
„ 1914
16»
»
.. 1286
14.
..
„
.. 968
15.
..
..
„
497
16.
..
„
.. 255
17.
..
..
>. 1999
18.
„
,.
.. 1284
19.
..
„
„
808
20.
,.
..
.. 1519
21.
..
„
„
95
22.
„
..
.. 1390
23.
..
..
„ 1445
24.
„
..
.. 1282
25.
..
„
„
68
26.
..
.,
„ 1420
27.
..
«
.. 859
28.
„
..
.. 397
29.
..
„
.. 1371
30.
..
..
.. 1935
61.
..
«
.. 1737
32.
„
..
.. 1616
66.
..
..
„ 1563
34.
..
.. 1189
35.
..
..
„ 1509.
Et muntert Bal afsluttede Festlighederne.

Hvad skal vi med den formentlig gode Lov,
naar der dog arbejdes efter scerlige Instrukser?
Efter adskillige i mine Ojne lave Handlemaader fra
Ncevnet og I)r. Overgaards Side overfor mig, vil jeg
gerne herigennem have Lov til at sige et Par Ord til
Kammeraterne.
At klage nytter jo ikke, men jeg mener, at har vi
Pligter til at foje os efter de Herrers Anordninger, saa
har vi vel ogsaa Rettigheder.
Hvor er disse henne? Hvad nytter os den Indrommelse, ak vi kan indgive en klage til Raadet, naar
Raadet dog slutter sig til Tlcevnets kendelse?
Hvis der er nogen, der mener, at der ingen Grund er
kil Utilfredshed og klager, saa er der i det mindste heller
ingen Anledning kil at prale med den Behandling, der
bliver os til Del. Her er der ikke noget at takke for.
Hvem fordrer Nedskæringen af vore Renker? Gor
Regeringen det, eller er det Overlcegen, der foretager det
af sig selv?
I en Skrivelse fra Tlcevnet af 15.6.1924 til mig
bemcerkes utrykkeligt, at min Rentefaftscettelse er en Folge
af Bestemmelsernei Lov Nr. 100 af 29.3. 24, og at der saaledes ikke. saalcenge min Erhvervsudygtighedsgrad er ufor
andret, ved Henvendelse til Ncevnet eller anden Myndig
hed vil kunne opnaas nogen Abndring af samme. Jeg
var den Gang 75 "/o erhvervsudygtig, fastsat siden Oktober 1916.
En anden Skrivelse modtog jeg den 3.9.25, altsaa
godt et Aar efter. Efter en stedfunden Efterundersogelse

„Krigs-Invalidenfor mine under krigsforhold paadragne Lidelser, BevoeMon vi opnaar noget, naar vi gaar frem med per
gelsesindskrcenkning i hojre Knce og Fodled efter Skud- sonlige Angreb?
fraktur i Laaret, har man fastsat Erhvervsindskromkningen
Hvis vi har noget paa Hjerte af personlig Overlast,
til 331/30/0.
saa lad Hovedbestyrelsen faa Materialet tilsendt, og naar
Jeg sporger nu: Naar min Invaliditet i syv Aar den saa fremforer de paalalte Forhold paa rette Sted.
er uforandret, skulde det saa vcere muligt, at et Aar vil det efter min ringe Mening virke meget mere.
kan bedre det saa meget, at der kan nedskceres over 40 0/0.
En rolig, saglig kritik, vel underbygget og uden per
Hvis Or. Overgaard kunde gore os lige saa raske, sonlige Angreb af nogen Art, fremmer vor Sag.
som han skriver os. saa var det jo godt, men det kan
Saa er vi med til at bygge op i Stedet for at rive ned.
han jo ikke, og hvad vore beskadigede Lemmer duer til
Clausen, Lcerer.
ved Arbejdet, kan vi vel bedre selv bedomme. Men det
lader jo til, at vi ikke saar vore Renter efter vore Skader,
krigsbeskadigede i Bulgarien.
men ester den Lune og det Humor, Overlcegen er i, og
(Ester Reichsbund)
det er da ingen Grund til Tak.
IBulgarien forefindes der som i de fleste Lande en
Hvor lcenge skal vi finde os i en saadan Behandling?
Der er jo dog penge nok til store Frokoster og Tusinder udbredt Organisation af krigsbeskadigede og Efterladte.
af kroner til Lonninger for Lcrge, kontorchef osv. Det Begyndelsen til denne ligger allerede 15 Aar tilbage, der
er ikke nok, at vi er ramt saa Haardt med vor Invaliditet, dannedes da Sammenslutninger af Officerer, Mandskab
nej, disse Herrer skal sidde og spille med vore Renter, og Enker. Men disse smaa Sammenslutninger var for
delt over det hele Land uden noget Samarbejde mellem
dem under de os heller ikke.
Skal vi da ikke leve lige saa godt som Overlcegen, hverandre, og man indsaa snart, at et saadant Forhold
og behover han mere dertil end vi gor? — Vi vil ikke ikke kunde fore til noget. Med Tiden smeltede saa de
leve af Staten, men vi vil have det. der tilkommer os. mange smaa sammen til nogle faa storre: Organisationen
kan vi ikke faa det gennem Overlcegen, saa vcek med ham. „Invalid" i hvilken Soldater. Born og Forceldre blev
Denne Fordring har jo voeret fremme for lcenge siden. sammensluttet; en konkurrenceorganisation af samme Art
Hvorfor sidder han endnu i sit Embede? Hele Admini der kaldtes „krigsofre"; Officersforeninger sluttede sig
strationen har hidindtil kun skadet os, ikke gavnet os. i sammen i Officersorganisationen ..Invalid". Officersenkerne
i Organisationen „Selvhjoelp", og de blinde i OrganisaStedet for at hjcelpe og arbejde for os.
Der er desvcerre ogfaa Invalider nok, som mod tionen» som fik det triste Navn „Morket".
Sammenslutningen til disse store Organisationer var
arbejder os, og dem maa vi se at soette en Stopper for
Munden. Det er vel sagtens saadanne, som er tilfredse et stort Fremskridt, dog kom det mere og mere frem. at
med deres Rente, og som sidder i Stillinger, hvilke de vel kun een stor Organisation virkelig kunde opnaa noget Maat
fem, som i mere
er bange for at miste, hvis de holder sig til os. Denne hurtigere og bedre end en fire,
Klikke vil jeg kun tilraabe: Er I tilfreds med eders eller mindre Grad rivalicerede med hinanden. Denne
Rente, saa er det jo godt, men hold Ncesen udenfor vore store Forening blev endelig dannet den 5. Juni 1923 og
Affoerer og fald os ikke i Ryggen, der er nemlig ikke noget fik Navn af Forbund af krigsinvalider, Enker, Born og
mere sjofelt til end dette, og desuden er det jo ikke enhver med- Forceldre, og i den er tilsluttet de ovenfor ncrvnte Forgivet at fedte rundt for ak faa og beholde en god Rente. eninger med Undtagelse as krigsblindeorganisationen og
Der er andre Ting som man hojlig maa undres omfatter krigsbeskadigede og Efterladte fra krigene 1885,
over. Naar man af Staten bliver forsynet med ortopcediske 1912/13 og 1915—18. Medlemmerne maa vcere bulgarske
Hjcelpemidler og saa af Overlcegen faar den Besked, at Statsborgere og i Besiddelse af de borgerlige og politiske
disse bliver udleveret, naar det passer ham, er dette saa Rettigheder.
De enkelte Foreninger opkræver Bidrag hos deres
en Grund til at vcere taknemlig? Jeg ved ikke, hvorledes
Kammeraterne har det angaaende dette, men overfor Medlemmer. Hovedsammenslutningen faar sit Bidrag af
mig er der blevet handlet saadan, og beror det paa et de enkelte Foreningers kasse (altsaa som hos os For
personligt Mellemvcerende mellem Or. Overgaard og mig, holdet er mellem Lokalforeningerne og Hovedkassen).
Saavel de enkelte Foreninger som Hovedorganisasaa passer han forsi og sidst ikke i den Stilling, han har.
Sonderborg, i August 1927.
tionen er i politisk Henseende sireng neutral. Foreninger,
N.). Schmidt. som driver Partipolitik, og Medlemmer, som vil benytte
Sammenslutningen til partipolitisk Propaganda, bliver udelukket af Foreningen; det samme sker ogsaa med MedDertil maa jeg bemoerke:
lemmer, der opforer sig saaledes, at deres Handlemaade
Da jeg nok kunne voere ment som en af dem, der virker nedbrydende paa Foreningens Anseelse og Omsidder i fast Stilling og er bange for at miste Renten domme. — Hidindtil har denne Fremgangsmaade ikke
paa Grund af Opposition mod Ncevnet, — jeg har jo en vceret i Brug.
Gang fremsat mine Meninger om kritik. — onsker jeg at
Maalet for Sammenslutningen er Understottelse af
betone, at en personlig Polemik lader mig fuldstcendig ube- Krigsofrene i alle Forhold og Forscegtelse af deres be
rort, og jeg vil hverken tage Ncevnet i Forsvar eller an- timelige krav paa materiel og aandelig Omraade.
gribe det, for personligt har jeg ikke lidt nogen Overlast,
1922 var der tilsluttet 19 000 Medlemmer. 1926 var
men er bleven behandlet som man bliver behandlet af Medlemsantallet 27379 og bestod af 9 835 Invalider og
dannede Mennesker, men sor vor Sags Skyld onsker jeg 11189 Enker, 3828 Born og 2 527 Forceldre, som var
at gentage:
organiseret i 27 forskellige Foreninger og sammensluttede
Naar der skal oves kritik, saa gor Hovedbestyrelsen i Forbundet.
det paa alles Vegne. Den er af os valgt til at vareDisse her fremsatte Tal omfatter kun en Brokdel
tage vore Interesser, og den arbejder.
af Invaliderne og Efterladte i Landet og dette paa Grund

„Krigs-Invaliden"
af, at det ikke er hvert krigsoffer muligt at vcere Med
lem, fordi Bidragene maa holdes forholdsvis hoje for at
bestride de lobende Udgifter, og det ikke er hver Invalids
Evne at kunne udrede disse penge. En officiel Opgorelse
over Invalidernes Antal forefindes ikke endnu, men man
antager at der findes 42000 Invalider i Bulgarien, af
hvilke kun 15 443 faar Rente, 38 000 Enker med tilsammen
76000 Vorn, desuden opgores Tallet paa forceldrelose
Vorn til 65 782, som faar Rente. Invalider som har
tabt 30 v/o eller mindre af Erhvervsevnen, faar af Staten
ingen Rente. Det samtlige Antal krigsofre opgores til
ca. 400 000.
Mange af krigsofrene reflekterer ikke paa Renten
(den anses for alt for lille), andre mangler Dokumenter
til at gore deres Rentekrav goeldende.
Krigsofrene nyder ellers igennem talrige Forordninger
og Love en hel Del Privilegier, og disse Love bliver
stadig forbedret til Fordel for dem, for faavidt, som det
ikke handler sig om financielle Byrder for Staten. Statens
Budget er gennem Tilbagebetaling og Forrentning af ny
og gammel Statsgæld saa overbebyrdet, at der paa ingen
Maade kan blive Raad til Forbedring af Renteforholdene.
Den bulgarske Mont „Leva" har ikke stor kobekraft.
Saaledes er det nodvendigt for en Arbejderfamilie beskaaende af 3 personer at anvende 3 000 Leva mdl. til
Husholdningen. Et Voerelse med kokken koster maanedlig
1500 Leva, en Kloedning 3 000 Leva, et 4Pd. Brod 18
Leva, kod 15 Leva pr. Pd.. Smor 50 Leva pr. Pd. osv.
Deraf kan ses, at Renten i mange Tilsoelde ikke giver
saa meget, at der kan kobes en endog meget tarvelig
Frokost til et Menneske daglig. En Menig faar saaledes
fra 160 til 2000 Leva maanedlig, eftersom han er 30
til 100^/0 erhvervsudygtig. Derfra gradueres efter den
militcere Rang, Invaliden har haft op til General (for
Underofficerer 5 Rangklasser og for Officerer 7 Rangklasser). Generalen faar saaledes fra 1350 til 10800 Leva
maanedlig.
Efter samme Rangklasser fordeles ogsaa Efterladte
Rente foruden at der tages Hensyn til Borneantallet.
Saaledes faar en Enke efter en Menig fra 159 til 385
Leva (med 3 eller flere Born). Disse Tal stiger saa
efter den afdode Mands militoere Rang til 1904 hen
holdsvis 4680 Leva maanedlig.
Born og Foroeldrerente er i nogen lignende Hojde
og Gradueringen i samme Forhold.
Forbundets Bestræbelser gaar ud paa at söge soerlig
de laveste og lavere Rentesatser hoevet.
Den 6. Marts 1927 fandt der i hele Landet Demonstrationer Sted. Man anmodede om Ophjcelpning af de
lavere Renter, kongen, Ministrene og mange flere modtog
denne Dag i Hundredvis af Telegrammer med disse Fordringer. kongen sammenkaldte Ministerraadet, for med
dette at raadslaa om, hvad der maatte tjene til Hjcelp
for de nodstedte krigsofre. Han udtalte Onsket om. ak
der maatte findes Veje til Afhjcelpning. Formanden for
Forbundet for krigsofrene blev derefter tilsagt og blev
bekendtgjort med, hvad Ministrene havde foretaget og
fremdeles vilde foretage sig for at opfylde de krigsbeskadigtes
berettigede krav.
Stadigvcek er Ministerraadet henholdsvis Finans
ministeren, beskcestiget med Sporgsmaalet, men en Losning
er til trods for al mulig Nedskæring paa Budgettets andre
Omraader endnu ikke at ojne.
Imens dor de krigsbeskadigte isolge Sult og Rod,
men alligevel opgiver de bulgarske Lidelsesfæller ikke

Haabet om, at engang maa det blive bedre, for de er
dog Mennesker og har Ret til en menneskeværdig Tilvcerelse.

Rinkences Afdeling
afholder Forsamling i Rinkences Overkro Onsdag, den
7. September Aften kl. 8.
Dagsorden:
1. Gaasespil. 2. Krigs-Invaliden som Medlemsblad.
3. Forskelligt.
P. B. V.:
A. Henrichsen.
Henvendelser til Foreningen.
henvendelser om Optagelse i „Foreningen for sonderjydske Krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte" kan ske til esternoevnte Lokalbestyrelser
eller til Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen:
Formand: Invalidekonsnlent P. Petersen, Aarosundvej 29, Haderslev.
Ncestformand: Invalidekonsulent Ar. Andresen. Sondergade 32, Tonder.
Hovedkasserer: kontorbestyrer H. Mortensen, Katsnnd 3, Haderslev.
Sekretoer: kontorist H. Clausen, Ahlmannsvej 19. Sonderborg.
Stedfortrcedende Sekretoer: I. P. Lassen, Laagmaj pr. Egernsund.
Amtsorganisationen Sonderborg: Hans Petersen.
Lokalafdelingernes Bestyrelse:
Aabenraa: Friedrich Brandt. Store pottegade 19. Aabenraa.
Augustenborg: Musiker I.E. Brugmaun, Augustenborg.
Bredebro: Frederik Mikkelsen, Borg pr. Bredebro.
Broager: Snedker Hans Madsen, Skelde.
Bovrup: Gcestgiver Johannsen, Bovrup.
Bolderslev: Jes Simonsen, Bolderslev.
Christiansfeld: Johan Andersen, Tyrstrup pr. Christiansfeld.
Egernsund: p. Hansen, Egernsund.
Egen: Johannes Lassen, Clsirup pr. Gndernp.
Graasten: Malermester H. Thomsen, Graasten.
Gramby: Snedkermester A. Arisk, Gramby.
Haderslev: Invalidekonsulent P. Petersen, Aarssundvej 29. Hadersleo.
Hellevad: kobmand A. Terp, Hellevad.
Hjordkoer: Johannes Torp, Hjordkcer St.
Horup: Smedemester H. Büchmann, Horup.
Kegnces: Ehr. plett, Sonderby pr. Aegnoes.
Lojtkirkeby: Hans Degn, Lojtkirkeby.
Logumkloster: H. Hartkops, Lognmkloster.
Lysabild: Ehristian Madsen, Skovby.
Nordborg: Bogtrykker A. Lorenzen, Nordborg.
Rinkences: Andreas Hinrichsen, Dahlsgaard pr. Rinkences.
Rodekro: Bagermester H. N. Andersen, Rodekro
Rodding: I. Lunding, Rodding.
Skodborg: H. Tandrup, Skodborg.
Stubbcek: Hans Rasmussen, Stubboek.
Svenstrup: Christen Christensen, Svenstrup.
Sonderborg: M. Hammer, Airkegade, Sonderborg.
Tandslet: Anders Schmidt. Aanerholm, pr. Tandslet.
Tinglev: Aobmand I. Nissen, Tinglev.
Toftlund: Skomagermester I. Detlefsen, Toftlund.
Tender: Invalidekonsulent Ar. Andresen, Sondergade 32, Tender.
Uge-kliplev: A. B. Andresen, Uge.
Ulkebol: Christian Horne, Acer pr. Sonderborg.
Ullerup: Iver Madsen, Avnbol.
Bedsted: Niels Petersen, Vedbol pr Marstrup.
Bester-Sottrup: Chr. Eggers, Vester-Sottrup.
Vojens: Johan Nissen, Jernbanegade, Vojens.
Osby: Johan Skroder, Hejsager.
Oster-Logum: Forpagter Lund, Hovslund.
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Den 1. 8eptemker 192?

Han har levet alle 4^ Aar ved Aronten midt i Roedslerne, og hvorledes hans Foredrag har virket, skal der
Efter at Delegeretmodet i Tinglev havde beskæftiget ved Hensoettetse af Slutningen af hans Tale gives et lille
sig med en Resolution, som tog Sigte paa at henstille til Indtryk af:
„Det er allerede klart nu. at naar om 20 Aar det
Ministeriet, at Amtmand Or. karberg. som nu er bo
sande
Folkenes Forbund ikke eksisterer, vil al menneskelig
siddende i Ringkobing, nedlcegger sit Mandat som Medlem
Energi blive bortodslet til Fremstilling af de frygteligste
af Invalidencevnet i Sonderborg, og at der i hans Sted Mordvaaben. Vore Born vil saa blive Offeret for en
udncevnes et Medlem som er bosat i de sonderjydske faa blodig konflikt, som vi slet ikke kan udmale os.
Med de uendelige videnskabelige Fremskridt vilde det
Landsdele, oplysteFormanden for Invalidencevnet i Sondersaa
blive
hele Byer og Landsdele, som paa et Ojebtik
borg Hr. Amtmand Lundbye til kendskab for de krigsvilde blive sondret og molesteret. Der ville blive mellem
beskadigede, at dette Onske ikke kunde have nogen som
80 og 100 Millioner Drcebte. Frygtelige Epidemier vilde
helst Berettigelse, eftersom han jo altid er tilstede ved udbryde under Virkningen af et af Flyvemaskiner udkastet
Ncevnets Moder. Det synes altsaa ikke at betyde noget Giftstof.
om Medlemmerne er bosat i de sonderjydske Landsdele
IDag om 20 Aar vil krigsmologen have forftoerket
sin glubende Appetit i den Grad. at fire Femtedele af den
eller ej.
Denne Oplysning skal muligvis voere tilstrækkelig til samlede produktion vil gaa med til Forberedelse af den
nceste Kamp, og endnu ikke en Ore vilde der blive tilovers til
at feje vort fremsatte Onske til Side. og det er muligt
Hjcelp. til Understottelse af syge. gamle og andre ulykkeligat Ministeriet anser denne Afgorelse for god nok og til- stillede. — Det vil blive vor Fremtid, naar vi ikke af al
strcekkelig.
Kraft scetter ind paa at faa givet Verden den Indretning,
Men vi krigsbeskadigede kan ikke finde, at denne Ve- der for altid er i Stand til at afskaffe krigen.
I Arbejdere, Tjenestemcend, Landmoend, Handlende.
grundelse for Or. karbergs fremtidige Medlemsskab kan
Fabriksejere, koner og Born, IHaands- og Aandshelte:
voere fyldeftgorende. Naar f. Eks. en Invalid har noget al eders dybeste Interesse, eders Ve og Vel er noje knyttet
at fremfsre over for Invalidencevnets Medlemmer, maa til denne vidunderlige Verdensordning.
man kunne forlange, at disse er at finde indenfor en
Med Billedet af de fkroekketige Ruiner i den sidste
krigs Kampomraade. af den trykkende Skattebyrde, som
rimelig Afstand.
Amtmand Lundbye stiller sig jo selv til Raadighed Generationer igennem vil udsuge Folkene. Tabet af de
35Mill. Menneskeliv, den sidste Krig havde til Folge, er det
i sin Kontortid, til at Invaliderne der kan faa ham i
endnu muligt, at fornuftige Mennesker fra alle Lande
Tale angaaende deres Forhold.
samler sig i det store Besrietsesvcerk, det vilde voere at
Derfor kan den af Amtmanden anforte Begrundelse faa krigen ud af sit Magtsoede.
Det sande Folkenes Forbund alene kan kun bringe
ikke tages for fuldt titstroekkekig, og Invaliderne skal nok
Verden den Lykke og Redningen ud af krigsudforet.
söge at fastholde deres Onske indtil dette er opfyldt.
det vil bringe Velstand, Venskab og Broderskab mellem
Haderslev, i Maj 1927.
Folkene.
Viggo Hansen,
Dette Raab, et Raab af Haab, grundfoestet i koerligForretningsforer.
heden til det gode og oedle. kender ingen Grcenser og intet
Had. Hor dog dette Raab, det stammer fra de 35 Mill.
Kampen mod krigen.
der blev krigens bedrovelige Bytte.
Se hen paa Slagmarkerne, der ligger de Millioner
Paa den internationale kongres sidste Aar i Oktober af Faldne, der faldt for Idealet kcerlighed og Broderskab.
i Geneve afgav de Delegerede af krigsofferorganisationer
Se til de Blinde, Enarmige, Lamme, Mcengden af
fra ncesten alle Lande det hojtidelige Lofte med alle mo de saarede. syge og lemlcestede. den utallige Skare af Enker
ralske og materielle Midler at bekoempe en Gentagelse og Born, Foroeldre, hvis Alderdoms Trost Sonnen var.
af den katastrofe af Blod. Elendighed, Taarer og Smerter,
Se paa Skibene der synker bort i Bolgerne og river
som kaldes krig.
med sig Born og uskyldige.
Alt dette staar for Deres Ojne og raaber til Dem:
Som sin Livsopgave har præsidenten for Foreningen
I Brodre! Erindringen om vor Ulykke, vort Tab.
til Bekoempelse af krigen, Hr. Demont, som er Medlem
af en af de den internationale Sammenslutning tilsluttede vore Lidelser og Smerter, maatte den i Eders Hjerter
franske krigsofferorganisationer, betragtet det at bekoempe voekke Troen paa kcerlighedens Magt til at skabe Fred
krigen og krigstanken med alle Midler. Han har voeret og Forstaaetse og et varigt Broderskab Folkene imellem.
De horer deres Raab, omstraalet af Fornuftens og
paa Foredragstourne i forskellige storre tyske Afdelinger
den sunde Forstands Glans. Og Raabets dybe Sandhed er:
indenfor ..Reichsbund".

Til Tinglev-Modet Resolutionen.

„Krigs-Invaliden"
Aldrig mere krig! Ned med den og dens Rcedsler.
Freden og Broderskabet mellem Folkene, det leve!"

Dowling foretog sig meget, som kunde synes umulig.
Han var en ivrig Villist og korte flok og trygt sin egen
Vil paa lange Ture, han dansede, gik paa Jagt. skrev
Hr. Demont gentager sit Foredrag i September Maa- og ekspederede selv sine Vreve. tomdte sine Cigarer selv
ned i en Mcengde storre tyske Byer, og det vil sikkert m. m. Han var gift. havde en god kone og tre Vorn.
overalt samle fuldt Hus.
Han talte aldrig om sin Vanforhed og vilde ikke selv
mdromme at han var vanfor. Traf han en vanfor ung
Mand eller kvinde, hjalp han dem efter bedste Evne til
Uddannelse og Arbejde.
(Ved Jv. Rummelhoff, Norge.)
Det siger sig selv, at ingen var mere skikket end en
saadan Personlighed til at scette Haab og Mod i krigsEn Skildring af en Amerikaners Livslob, som har haft stor Be
invaliderne. Han kunde her tale med Selvoplevelsens
tydning for amerikanske krigsinvalider.
Vcegt. Tusinde af Amerikas krigsinvalider horte hans
Denne Personlighed er Michael Dowling. Han blev voekkende Foredrag og gjorde hans personlige Bekendtskab.
sodt i 1866 af irske Foroeldre. Da han var 10 Aar Ved Regeringens Foranstaltning blev hans Livsforfel
gammel, dode Moderen. og Faderen var dod nogle Aar gennem Lysbilleder kendt for andre Tusinder, som ikke
for. Tidlig maatte han stole paa sig selv. forst som kunde trcesfe ham personlig. Da han ved en Lejlighed
Avisdreng i Chicago, senere i Minnesota som Hyrde. med en egen ildfuld og overbevisende Veltalenhed havde lagt
Som 14 Aars Gut blev han overrasket af en forfcerdelig sine Tanker frem for et stort Stcevne as Krigsinvalider,
Snestorm og sogte Ly i en Hostak. Det var lige. at han som var sammenkaldt af Rode kors, udtalte Modets
slap med Livet. Da han om Morgenen skulde rejse sig Præsident, Guvernor Hnges, at han aldrig havde Hort
kunde han ikke staa paa Benene, men krob med Opbydelse et saa moegligt og gribende Foredrag.
af alle sine kroefter til nærmeste Farm. Begge Ven
Dowling talte til Soldaterne i deres egne Ord og
maatte straks affcettes lidt nedenfor knoeet og venstre med deres egne Folelser, saaledes at de kendte sig selv
Arm ved Albuen. Paa hojre Haand maatte de fire igen. „Tro ikke, at du er vanfor, om du har mistet et
Fingre og et Stykke af den femte ogsaa amputeres.
Ven eller to. Det er Aandsevnerne. det kommer an paa.
I denne fortvivlede Stilling stod nu Dowling — Man er ikke forkroblet. naar Aandsevnen er i Orden.
knap 15 Aar gammel — uden Forceldre, uden Midler Gaa ikke og tcenk paa den Ting, som har vceret og
og uden Skolegang. Han ejede et Par koer og en Pony ikke kan bringes tilbage, men tcenk paa hvad du har.
men alt maatte han soelge, og Pengene gik til Doktor- Arbejd med dine Tanker, og du vil udrette Undere.
regning m. m., og han kom paa kommunen.
En Mand, som udelukkende arbejder med kroppen, er
Hvad skulde der blive med ham?
kanske en halv Dollar voerd om Ugen, mens en Mand,
En af Fattigbestyrelsen havde fundet en Farmer, der kan bruge Hovedet kan frembringe storre Vcerdier
der vilde tage Gröblingen for 2 Dollars ugentlig, saa- om Aaret. Et Puf udefra er ikke nodvendig for at faa
lcenge han levede.
en god Start i Livet, men det er nodvendigt, at man
Men Dowling havde trods alt andre Planer.
selv stiller sig Maal og holder ud. Hemmeligheden med
En Dag slcebte han sig paa sine Stumper af Ben al Fremgang er den enkeltes Livsmod. Lederens
hen til Fattigstyret og stillede folgende Forslag: Hvis Personlighed betyder i alle Livets Forhold mere end den
det skal fortscette som hidindtil, vil jeg komme til at leve nedlagde kapital og Fortjeneste, og det trods alle Vanskepaa kommunen til jeg bliver 90 Aar. Men om nu ligheder, som lcegges i Vejen. En Mand er bare vanfor
Fattigstyret vil hjoelpe mig til at faa et Aars Skole paa naar han giver sine Tanker Lov til at kredse om det Tab,
Carleton College, saa skal jeg siden erncere mig selv". han har lidt".
Dette dristige Forslag droftedes en hel Aften af Styrets
Han holdt stadig under samme Tilstromning og In
tre Medlemmer med det Resultat at han fik sit Onske teresse en Rcekke Foredrag ved de amerikanske krigsfulgt med 2 Stemmer mod en. Der blev ogsaa skaffet hospitaler, og bagefter flokkedes Invaliderne om ham
ham de nodvendige Proteser. 2 Ben og 1 Arm.
med deres Sporgsmaal. Rygtet om. hvilken stimulerende
Det Aar paa Skolen udnyttede han grundigt, for Virkning disse Foredrag havde, gjorde hans Navn kendt
han forstod, at naar han senere hen maatte arbejde og anerkendt. Efter Indbydelse rejste han til England,
videre paa egen Haand, maatte han have et solid Grund hvor han i otte Maaneder ndforte et resultatrigt Arbejde
lag. Og da Aaret var gaaet, fik han en Lcererplads paa til Hjcrlp for Tusinder af Krigsinvalider og deres PaaLandet og kunde nu klare sig og dermed indfri det givne rorende. I mere end to Aar var hans Tid optaget med
Lofte.
dette Arbejde. Han sparede sig aldrig, naar han paa
II 7 Aar havde han nu denne Stilling og arbejdede denne Maade kunde hjoelpe andre til ak blive nyttige,
i den Tid utrætteligt paa sin videre Uddannelse. IFerierne tilfredse og selvstendige Borgere.
foretog han al Slags legemligt Arbejde, saaledes som
Men alt dette rastlose Arbejde Aar efter Aar blev
Maler, Snedker og Boghandler, altsammen for at tjene for meget for denne stcerke Villie og konstitution, og han
til Livets Ophold og foroge sin Viden.
dode i April 1921 som Folge af Overanstrengelse.
Saa blev han forfremmet til Skoleinspektor og ud
gav samtidigt et Ugeblad. Senere begyndte han med
Kob og Salg af Ejendomme og blev siden Vankdirektor
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Vladet
i Oliva i Minnesota. Da han en Tid havde fungeret tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
som kontorchef ved Minnesotas lovgivende Forsamling
Vekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
blev han valgt til Forsamlingens Præsident, og han var
Trykkeriet.
en Tid enddog meget paa Tale som Guvervor. Samtidig blev han President for Minnesotas Vanknnion.

Af „Villier og Skoebner".
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El nyk kunstben.
Det er lykkedes Or. Gorlag fra Jena, der selv er
benamputeret og saaledes i egen person forener Viden
skabsmanden og den erfaringsrige protefebcerer. at bygge
et Ben, der i Forhold til, hvad vi paa dette Omraade
har set i Danmark, ikke alene er væsensforskellig fra disse
i hele sin Opbygning og pasform, sine Funktioner og
Virkninger, men noget ganske nyt for os. i hele sin Enkelthed noget af det mest fuldkomne, der endnu er skabt paa
Benprotesernes Omraade.
Undertegnede, der nu gennem 12 Aar har baaret
de forskellige konstruktioner, fremstillet baade i Loeder og
Troe, og i Dag boerer de af vr. Gorlag byggede Ven.
de saakaldte Lodben, tor trygt paastaa, uden at vilde
troede det dygtige personale paa Invatidencevnets Bandageri for noer, at de Benproteser, som her i Landet kan
fremskaffes, eller dem, der bygges paa Bandageriet. ikke
paa nogen Maade kan maale sig med det af Or. Gorlag
konstruerede Lodben. Baade Benets Opbygning og dets
naturlige Funktion er noget ganske for sig selv.
Benet er bygget saaledes, at det kan staa anatomisk
bojet, men mekanisk strakt, saaledes konstrueret, at en
lodret Linie fra hofteleddet falder umiddelbart bag Fodballen. — Derfra ogfaa Navnet.
Det er forsynet med en Bandage, der giver selv
Laaramputerede fuldftcendig Herredomme over Underbenet.
Derved at den Amputerede hviler paa hele Stumpens
Bagflade, og Stumpen tvinges tilbage, naar der troedes
til og det forste Beroringspunktet med Jorden med den
sperrede Fod bliver Fodballen i Stedet for ved de fleste
konstruktioner Hoelen, udvirkes, at et kncekken ind i knoeet
ncesien bliver umulig, selv om der troedes til med bojet
Knoe. Endvidere troekkes Benet naturligt frem, og Under
benet tvinges gennem Bandagen i Stilling uden Stumpens
Medvirken. — Det slingrende Svingen med Benet ud til
Siden og fremefter, som om man fortsat sparkede efter
en gal Hund. er ved Lodbenet en Utoenkelighed.
Benet ncermer sig i sin Funktion den naturlige Bevcegelse i den Grad, at man ved en nogenlunde ovet
Boerer skal have et meget skarpt og ovet Oje for at opdage kunstbenet, ogsaa, naar den Amputerede kun har en
kortere Laarstump.
Den hos os. hos eensidig Amputerede ogsaa. noesten
traditionelle Stok — og dens uheldige Folger — forsvinder ligeledes. Ensidigt amputerede gaar sikkert og
flot endda loengere Stroekninger, ogsaa om det er paa
ujoevn Vej. uden Stok.
Vi har sat os den Opgave at faa dette Ben indfort
i Danmark, saa denne Velsignelse ogsaa kan komme vore
Amputerede til gode.

Som Led i vore Bestræbelser for denne Sag kommer
vr. Gorlag til Sonderborg den 22. Oktober for at holde
Foredrag forbunden med Demonstration af det af ham
konstruerede Lodben. IAnledning deraf har Hans Clausen

i Sonderborg (ensidig amputeret) og undertegnede (begge
Ben amputeret) ladet os fremstille et Lodben i Tyskland.
— Dette Foredrag, der sikkert vil voere meget interessant
og loererigt, maa ingen amputeret forsomme at hore. —
Tid og Sted for Modet bliver scerligt bekendtgjort.
Alle. der endnu kunde onske at faa yderligere Oplysninger, kan mundtlig eller skriftlig henvende sig til
undertegnede, og de vil saa faa en af Dr. Gorlag skrevet
og med Illustrationer forsynet pjece om Lodbenet. —
Da der imidlertid kun staar et ret begrcenset Antal af
disse til Raadighed, maa de. der onfker samme af In
teresse for Sagen, voere hurtig i Vendingen, naar de vil
sikre sig bemeldte Skrift.
Hvorvidt det vil blive muligt at faa dette Ben ind
fort i Danmark og foerlig ved Ncevnets Bandageci. vil
i hoj Grad vcere afhoengig af, hvor stor Interesse de
amputerede viser Sagen.
Derfor er det en tvingende Nodvendighed. kamme
rater. ikke at vcere lade eller ligeglade. Det, vi her
arbejder for, er af saa stor Betydning for mange, for
hver enkelts
^ Velbefindende, saa vi svcert paa
Forhaand kun nogenlunde kan overskue konsekvencerne.
Sky derfor ikke den lille Ulejlighed og de forholdsvis
ringe Udgifter, der krceves til Rejfen, men mod talrigt
frem.
Sonderborg, Havbogade 7lr. 100.
p. ). Lassen.

Hvordan
Zrankrig sorger sor sine Krigsinvalider.
Direktoren for det franske Eentralkontor for krigsinvalider har nylig givet en Oversigt over de forskellige
Foranstaltninger, som en truffet til krigsofrenes Forsorg.
Det er jo et af de storste og vanskeligste problemer
under og efter krigen paa i alle Forhold tilfredsstillende
Rlaade at faa ordnet Krigsinvaliders og Efterladtes
Stilling og Underhold.
I Frankrig alene udgor krigsinvalidernes Tal yenimod Il/2 Million Mand. Det er jo storre Tal. end man
kender fra nogen af de tidligere krige.
At give disse
en lille pension, som hverken er til at leve eller do as.
i hvert Tilfoelde ikke til at leve af. vilde voere en uvoerdig
Optrceden og en daarlig Tak for disse Moends Awsats.
Men hvorledes hjoelpe dem paa bedste Maaoe.
Den franske Stats pligt til Erstatning er noermere udformet i en Lov af 31. Marts 1919, som fastslaar krigsinvalidernes Ret til en pension. Dennes StorrelZe bestemmes efter Invaliditetens Art og Grad efter Satjer.

„Krigs-Invalidensom varierer fra 10 til 100 v/o. Pensionen kan vcere
varig eller midlertidig, alt efter Tilfaldets Art. Be
stemmelsen. om pensionen skal opretholdes i sin Helhed
eller for en Del. eller om den skal falde bort. skal
trcesses i Lobet af 4 Aar. Rentenyderne faar gratis nodvendig medicinsk og kirurgisk Behandling af den Skade,
hvorfor de faar Renten, og de har frit Lcegevalg. End
videre faar de ogsaa uden Vederlag det nodvendige Udstyr af Proteser af enhvert Art i to Scet.
Hele Forforgelsesvcesenet er ordnet gennem scerlige
Forsorgelseskontorer i de forskellige Distrikter.
Adskillige krigsinvalider er ude af Stand til at kunne
genoptage deres tidligere Beskæftigelse. Disse hjcelpes saavidt muligt til at komme i Gang med en ny Virksomhed
og afspises saaledes ikke med en lille Pension. Der er
truffet omfattende Foranstaltninger til at faa lcert disse
Invalider et nyt Erhverv, enten gennem specielle Uddannelsesskoler, gennem private Vcerksteder eller paa anden
Maade.
En Tid havde man 150 saadanne Specialværksteder
udstyret paa bedste Maade med maskinelt Udstyr. Efter
som krigsinvaliderne er oplcert, er Antallet af Værk
stederne blevet nedsat. Ved den gode planlcegning og
Administration har Lceretiden kunnet reduceres til den
kortest mulige. Som Instruktorer og Lcerere har mest
muligt vceret anvendt Krigsinvalider, som selv har vceret
i lignende Stillinger og gennemgaaet Lceretiden. For
Blinde og tuberkulose har sårskilte Uddannelsesanstalter
vceret etableret. Hvor det har vceret nodvendigt, er Fa
milien bleven hjulpen i Læretiden.
Udgifterne ved disse Foranstaltninger belob sig indtil 1924 til henimod 100 Millioner Francs. Men Er
faringen viser, at det har vceret velanvendte penge.
Ved Afslutningen af Lceretiden er vedkommende ofte
hjulpet med mindre Laan og Forskud for at komme i
Gang med passende Virksomhed. Disse Laan har vceret
op til 4000 Francs med 1
aarlig Rente og meget
lempelige Afdragsvilkaar. Der er ikke bleven forlangt
nogen Sikkerhed, men vedkommende har givet sit Abresord paa at betale Laanet tilbage. I Aarene 1919 til
1924 er der anvendt henimod 13 Millioner Francs til
saadanne Laan.
Der er ogsaa ydet storreLaan paa indtil 10000 Francs
til en Rentefod af 4^/o for at hjcelpe vedkommende til
at kobe et lille Landbrug eller lignende. Til dette Ojemed er i Lobet af noget over et Aar anvendt mellem
6 og 7 Millioner Francs.
Gennem en Lov af 30. Januar 1923 er der end
videre bestemt, at visse Stillinger indenfor den offentlige
Administration skal vcere forbeholdt krigsinvalider, og
ved ncevnte Lovs Bestemmelse er der skaffet Beskceftigelse
for henimod 50 000 Mand. Ligeledes er der gennem
Lov af 26. April 1924 vedtaget Bestemmelser om krigsinvaliders Beskæftigelse i det private Erhvervsliv.
Der er i de forskellige Distrikter oprettet scerligekomiteer
til at tage sig af krigsinvaliderne og kil Dels ogsaa af
deres Familie. Disse komiteer har Adgang kil at hjcelpe
med mindre Laan og Forskud til billig Rente. Der er
endvidere truffet scerlige Foranstaltninger til at hjcelpe
krigsinvalider med Boliglaan. Og endelig er der oprettet scerligt indrettede Hjem for tidligere Soldater, som
er bleven fnldsicendig arbejdsudygtig som Folge af de under
krigen paadragne Sindslidelser. Disse Mennesker er som
oftest allermest vanskeligt stillet.

Af Invalidencevneks Beretning
fra 1. April 1926 til 31. Marts 1927, som Ncrvnet har
udsendt i den sidste Del af September Maaned.

Der er i det forlobne Finansaar kun indgaaet et
forholdsvis ringe Antal nye Andragender om Tildelina
af Invalide- og Efterladterente tilNcevnet, hvorimod der
er indgivet et forholdsvis stort Antal Andragender om
Renteforhojelfe og om Tildeling af Sygehjcelp. — (Det
ligger ret ncer af disse Angivelser at drage den Slutnina
at Invalidernes Sundhedstilstand i det store og hele taget
er blevet noget daarligere, Svaghederne melder sig i stcerkere Grad og krcever Behandling og medforer betydetia
Nedscettelser af Erhvervsevnen. Red.)
paa de afholdte Moder er der af Ncevnet truffet
Afgorelse om ialt 525 Renteandragender, og der er med
dem siden Oprettelse af Institutionen ialt truffet Afaorelse
om ialt 3 924 Andragender.
I det forlobne Aar er der foretaget 183 Efterunderfogelser af krigsinvalider, og i 136 Tilfcelde medforte
Efternndersogelsens Resultat en Forandring af Renten li
de fleste Tilfcelde en Nedsættelse.)
Angaaende Kapitaliseringen anforer Beretningen,
ak der til ultimo Marts ialt er behandlet 37 Andragender,
deraf er de 8 bleven bevilliget og udbetalt en Affindelses
sum af ialt 16 330 kr.
I Henhold til Bestemmelsen i 2. Scetning af § 9 (i
hvilken det hedder, at en kapitalisering kan uden Begcering
fra Invalidens Side finde Sled, saafremt Erhvervsindskrcenkningen ikke andrager 40^ og lægevidenskabelige
Hensyn og erhvervsmæssige Muligheder gor en Affindelse
anbefalelsesværdig), er der i 8 Tilfcelde tilkendt Affindelfessummer paa et samlet Belob af 22 400 kr.
Det samlede Antal af alle Rentesager, der er behandlet af Rcevnet siden dets Oprettelse, ndgor 5 250.
I Lobet af Regnskabsaaret 1926/27 er der tilkendt
og anvist til Udbetaling: 27 Invaliderenter. 16 Enke- og
Bornerenter og 7 Forceldrerenter som Nybevilling. Ialt
er der til Forsorgelsen udbetalt til 2 628 Invalider
172 617,57 Kr., til 1910 Efterladte (Enker, Born oa Forceldre) 159 621,40 kr.
Endvidere er der i Aarets Lob bevilliget 20 An
dragender om Tilkendelse af Affindelse til krigsenker ved
Indgaaelse af 2Egteskab med et samlet Belob paa
41 292.90 kr.
Til den almindelige Sygehjcelp til militcere Invalider
er der i det forlobne Regnskabsaar medgaaet en Sum
paa ialt 106 677.94 kr.
Der er i samme Tid paa Ncevnets Foranledning
indlagt kil Behandling for deres krigsbeskadigelse:
75 Invalider paa Statshospitalet i Sonderborg.
53
„
paa forskellige Amts- og Bysygehuse.
31
..
paa Tuberkulose-Sanatorier og scerlige
Hospitaler og
19
„
paa kur- og private Helbredelsesanstaller.
Idet forlobne Regnskabsaar er 19 Invalider afgaaet
ved Doden og i 7 Tilfcelde er der tilkendt deres Efterladte Forsorgelse.
Om Laanekassens Virksomhed fortceller Beretningen,
at der i Regnskabsaaret 1926/27 til 44 Invalider er
udbetalt Laan med et samlet Laanebelob paa 74598,19 kr.
Ialt er der af den sonderjydske Laanekasse bevilliget Laan
til 960 Invalider med et samlet Laanebelob af 1701727,52
Kr. (I disse Tal er ikke indbefattet de Laan, der er

„krigs-ünvaliden"
udbetalt i Lobet af Foraaret og Sommeren; de bliver
forsi ansort i noesie Aars Beretning.)

Vikarudgifter til Embedsmoend
ifslge Efterundersogelser refunderes ikke.
Det kan vist interessere krigsbeskadigede, der er Embedsmcend. at lcese nedenanforte Skrivelse fra Invalidencevnet, hvorefter der i Tilfoelde af. at der skal stilles
Vikar i Tjenesten under Fravoerelsen til Esterundersogelse,
ikke ydes nogen Erstatning.
Invalidencevnet skriver paa mit indsendte Andragende
folgende:
Hr. Leerer Andr. Thomsen, Haderslev.
Under Henvisning til Deres paa Ncevnets kontor
fremsatte Andragende om at saa refunderet Deres Udloeg
til den i Anledning af Deres Esterundersogelse stillede
Vikar skal man herved meddele, at man ikke ser sig i
Stand til at refundere Dem noevnte Udlcrg, idet De har
modtaget de Dag- og Timepenge, der tilkommer Dem
efter den for Ncevnet goeldende Instruks.
Naar De har henvist til, at Ncevnet i et andet Tilsoelde har refunderet lignende Udloeg, forholder Sagen sig
saaledes, at man i et enkelt Tilfcrlde har refunderet et
Landpostbud fra Brandernp, som var til Esterundersogelse
i Toftlund, de med Antagelsen af en Vikar forbundne
Udgifter, men der er dog paa den anden Side i dette
Tilfcelde ikke udbetalt den paagceldende Dag- eller Timepenge.
Den fremlagte Attestation tilbagesendes hermed.
V. F. V.
Kock.
Schmidt.
Det vil altsaa sige, at man selv skal bcere de med
Esterundersogelsen forbundne Udgifter. De udbetalte Dagog Timepenge har jo ikke noget hermed at gore, da de
jo kun yder Erstatning for de Udlceg, der opstaar ved
Rejsen og Opholdet i Sonderborg. — Det forekommer mig
uretfærdigt, og selvsolgelig vil jeg ikke lade mig nojes
med det foreliggende Svar, der kommer fra Ncevnets
kontor, men lade Sagen gaa videre. Naar Sagen er
afgjort, vil Resultatet blive meddelt her i Bladet.
Haderslev, i September 1927.
^ Thomsen.

Krigsofferanliggender Verden over.
Ara det Internationale Arbejdsbureau, Afdeling for
Anliggender vedrorende krigsbefkadigede og Invalider,
foreligger i disse Dage Efterretninger paa dette Arbejdsomraade i Tiden fra Januar til Juli 1927.
Af Indholdsfortegnelsen sremgaar det. at der stadig
soges banet nye Veje til gensidig Forstaaelse mellem krigsofrene og til gensidig Hjcelp.
Saaledes har, paa Foranledning af den interallierede
Sammenslutning af forhenværende krigsdeltagere, der
vceret afholdt en international konference i Luxemborg
den 9. og 10. Juli i Aar. Sidste Aar blev samme Kon
ference afholdt i Warszawa.
Endvidere har en anden international Sammenslutning „Internationaler Verband ehemaliger Kriegsteilnehmer" afholdt en konference i Bryssel fra den 10. til
den 13. Juni. — Soerlig om den sidste Sammenslutning
kan det siges, at den ikke kan vcere Idealet for en international Sammenslutning af krigsofre, da den aabent
vedkender sig en politisk Vaggrund. — Den internationale

Sammenslutning vor Forening har sogt Tilslutning til.
er as en hel anden ideel Stobning og om den kan vel
med Rette siges, at den staar politisk neutral.
Af Landsorganisationer har i det sorlobne Halvaar
Reichsbund, Tyskland, afholdt sin store Vundestag i Hamborg. (Derom har Mortensen i sin Tid berettet saa fortrocheligt her i Medlemsbladet.) — Den osterrigske Orga
nisation ..Der Zentralverband", har paa sin kongres i
April soerlig beskcestiget sig med Rentesatserne, der er alt
for fmaa. — Desuden har tre franske Organisationer
haft deres aarlige Forsamling: Landsforbundet af krigsdeltagere (U. N. C.) fra den 12. til 15. ZNaj, Sammenslutningen af franske Krigsosserorganisationer (U. F.) fra
den 4. til 7. Juni, og endelig Landsforbundet af krigs
ofre (U. N. RI. R.) i Nantes fra den 15. til 18. Juli.
Som det fremgaar af Beretningerne, har Droftelsen
scerlig staaet om Stillingen til Fredssporgsmaalet og til
det interallierede Goeldssporgsmaal.
Endvidere ansorer Beretningen, at de osterriske krigs
ofre har faaet en ny Aorsorgelseslov fra Februar 1927;
den er bleven en Omordning af de bestaaende Bestemmelser og er saaledes en niende Omordning af den forste
Esterkrigslov fra 25. April 1919. Dem deler Forforgelsen
i Invaliderente (fra 35 til 100"/,») med en maanedlig
Rente fra 6 til 126 Skilling maanedlig. et Bornetillceg
(for hvert Barn 10 "/o af de maanedlige Belob) og scerlige Tilloeg for hjoelpelose krigsbeskadigede. Dertil ydes
Sygehjcelp og i Sygdomstilfælde Hjcelp til Familien.
Efterladterenten tilstaas Enker med 12 til 15 Skilling,
og naar hun er over 55 Aar eller har Forsorg for to
eller flere Born under 18 Aar og er erhvervsudygtig, i
Satser fra 35 til 66 Skilling om Rlaaneden. Enkebornsrente og Forceldrerente samt i Tilfcelde af den Krigsbeskadigedes Dod ifolge sin Beskadigelse en Begravelseshjalp
fra 120 til 144 Skilling.
Desuden indeholder den nye Lov Bestemmelser om
kapitalisering, Retsgang m. m.
I Belgien er Fristen til at stille Andragende om
Forsorgelse blevet sorlcenget til 31. December 1928. Desuden er der truffet nye Bestemmelser om Dyrtidstillceg.
I Frankrig er der ogsaa sket en Forlcengelse af Frisien
til at gore eventuelle Rentekrav goeldende. Rentesatserne
er ogsaa bleven cendret og scerlige Bestemmelser truffet
angaaende krigstnberknlose og Sindssyge, samt deres
Familier.
I Tscheckoslovakiet er Rentens Storrelse ashomgig af
den Indtcrgt, Rentenyderen har eller skaffer sig. Bestemmelsen om, at hvis Indtcegten ikke overstiger 5000 Tschekiske kroner, saa maa Indtcegten beregnes til Halvdelen,
er bleven sorlcenget til dette Aars Udgang.

Ara Hovedbestyrelsen.

j

Bognyt.
Ved vor Broderorganisation „Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen"
er der udgivet en Brochure betitlet „Das Gesetz über
die Beschäftigung Schwerbeschädigter in der Fassung
des Arbeitsgerichtsgesehes vom 23. Dezember 192b
und des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung vom 16. Juli 1927, sowie mit
Ausführungsverordnung vom 13. Februar 1924 und
erläuternder Gegenüberstellung der alten Fassungen",

som man formener ogsaa at maatte have Interesse for
krigsofrene her. Som altid, naar „Reichsbund puvli-

„Krigs-Invaliden
cerer Skrifter, har denne ved let oversigtlig Anordning
og poent Tryk. lagt Hovedvagten paa Brochurens Billighed.
Der er dermed imodekommet de svcerbeskadigedes og ogsaa
de letbeskadigedes Forlangende om Oplysning paa dette
Omraade. At Lovteksten, som ikke vil vcere udsat for
Mndringer forelobig. er udfort i fremhoevet Skrift, gor
Bogen scerdeles oversigtlig.
Da vor krigsosferforsorgelse intet indeholder om An
sættelse af krigsbefkadigede. vil den lille indholdsrige
Brochure lceses her med skor Interesse, og man kan kun
anbefale samme.
Brochuren kan kun saas gennem ..Bundesleitung des
Reichsbundes der kriegerbeschädigten p. p.. Berlin", mod
Forudbetaling af 45 pfg. pr. Styk.
Ved samme Forlag er udkommen „Stenografischer
Bericht über die Verhandlungen des vierten Reichsbundestages vom 22. bis 25. Mai 1927 in Hamburg",

som ligeledes kau faas hos ..Reichsbund" mod Forud
betaling af 2
Ogsaa denne Bog kan man aive sin
bedste Anbefaling.
For at spare portoomkostninger for de enkelte Medlemmer, som kunde onfke at have de fornoevnte Boger,
er Hovedbestyrelsen villig til at modtage Bestilling indtil
1. November d. A. for faa at foretage Sammel-Bestilling
hos „Reichsbund". Det vil vcere rigtigst, hvis hver Lokal
afdeling modtager Bestillinger hos de enkelte Medlemmer,
og at disse saa snarest muligt giver Bestillingerne videre
til vor Forenings Hovedkasserer H. Mortensen, katsund 3,
Haderslev.

I

Afdeling Haderslev

Medlemmerne bedes omgaaende meddele til kassereren. hvis Krigs-Invaliden ikke tilstilles dem.
Endvidere gores der opmærksom paa, ak eventuelle
Flytninger meddeles Bestyrelsen.
Bestyrelsen.

Basar for Afdeling Haderslev!

IDagene fra Lordag den 22. kil Tirsdag 25. Oktbr.
vil der blive afholdt en skor Basar hos N. Juhl. Jomfrustien. Der soelges en Masse Lodsedler ä 0.50 kr. Bortlodningen omfatter mange store, værdifulde Gevinster, og
Lodsedler soelges baade hos mange as Byens kobmoend
og gennem komiteen, paa Basaren vil der blive sorget
for god musikalsk Underholdning, korsang og meget andet,
vore Naboafdelinger indbydes hjerteligt til at aflcegge
Basaren ek Besog. Lodsedler kan sor saadanne Afdelingers
Vedkommende faas hos Formanden, Invalidekonsulent
Petersen. Alle Foreningsmedlemmer bedes indtrængende
om at stotte Basaren efter yderste Evne. Vi trcenger
Haardt til et stort, ja meget stort Overskud for at kunne
yde alle de mange troengende i vor Forening en Understottelse.
Noermere Meddelelse om Basaren vil fremkomme i

Afdeling Vojens
afholder

Fredag, d. ?. SNbr. M7. Wen kl. 8 paa Paulis hotel.

I

Gaasespil!
afholdes Sondag. den 9. Oktober. Aften kl. 7,
paa kurhotellet med efterfolgende Bal til kl. 2.
Abonnementskort kofter 2,00 kr., Halvvejs med Gevinsierne 1,00 kr.. Enkelt kork 0.25 kr.. Dansetegn 1,00 kr.
Medlemmer med Damer 0,50 kr. og Medlemmers Born
1,00 kr. pr. person.
Der spilles om Goes, 2Ender, Harer og mange andre
Gevinster. De omliggende Afdelinger Avnbol, Ullerup,
Rinkenoes og Egernsund indbydes paa det venligste.
Alle er hjertelig velkommen.
feskkomiteen.
vsnl llsus
sen.
XaretmaZer
^^e VvAne
L^kler,
c»A Karosserier laves
Liier ox I^an^bruZsmasIciner
repareres
separationer ucltores
til billigste Dagspriser
^1t Xlejnsmedearbej^e
Aabenraa - Larkms!Iexa<äe 8

Skiveskydning!

^mt80rZani8ati0N atliolder
3. og Lsnrßsg lßen L.
Ikke-Medlemmer 50 Sre.

Afdeling Graasten

afholdt den 14. September Mode hos Gceskaiver ?ebsen
og paa Dagsordenen stod folgende punkter:
1. protokollen. 2. Efkeraarskonfirmation. 3. Gaasesvil
4. Eventuelt.
protokollen foreloesies af Sekretæren. Afdelingen
har 3 konfirmander, og det blev vedtaget at yde 5 kr
af Foreningens kasse til enhver konfirmand.
Under punkt 3 blev det besluttet ak afholde et Gaasespll Soudag, den 9. Oktober Aften kl. 7 paa kurhotellet
i Graasten med esterfolgende Bal til kl. 2. Der valates
5 Mand, som skulde soelge kort samme Aften.
Til kortsalg valgtes kammerat Herm. Jensen, Joh
Hansen. Fru Jorgensen. Frk. Jorgensen og H. Damm.
Som Opraabere valgtes G. Branick og A. Borchardt
Til Danseordner valgtes G. Branick og Herm. Jensen
Feskkomiteen bestaar af Bestyrelsen, samt kammerat
Anton Petersen og Fru Jorgensen. Indkob af Gevinster.
Dansetegn og alle Tryksager overlades til Festkomiteen.
pnsen paa kort og Dansetegn bekendtgores andetsteds i Bladet. Der indsendes en Skrivelse til politimesteren om at faa det skattefri. Ligeledes laanes Brandvoernets Lottospil.
Det blev vedtaget ak sende Indbydelse til Avnbol.
Ullerup, Egernsund og Rinkenoes Afdeling om Delkaaelse
i Gaasespillek.
" '
Under Eventuelt blev det besluttet at nye Medlemmer
skal staa mindst to betalende kvartaler i Foreningen for
at nyde Foreningens Pengehjoelp; dog ikke i Dodstilfcelde.
Af nye Medlemmer optoges postbud Joh. Hansen.
Graasten.
Modet var godt besogt og slukkede ved 11 Tiden.

S-mUe-n.

Stor Skiveskydning om voerdifnlde Gevinster afholdes
Lordag den 1. og Sondag den 2. Oktober hos Gcrstgiver Marius Mortensen. Storegade 72.
Om talrig Deltagelse bedes.
Udvalget.

i

Gaasespil
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L-erer Clausen. Aegncrs; udkommer een Gang maanedlig. og koster 10 Ore pr. Eksemplar. Annoncer pr, 4 Spaltet petit Linie 20 Ore for Medlemmer:
Eftertryk af ..Kngs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i Z. C. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg. Telefon 24S.
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ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efkerladle
4. Aargang
-i» Jen I.Vovember M?

Ara Hovedbestyrelsen.
I Anledning af, at kammerat Clausen, kegnces,
fra og med 1. November d. A. har fratraadt Stillingen
som Redaktor af krigs-Invaliden, undlader vi ikke at
udtale en Tak overfor Clausen for det store Arbejde
som han i de forlobne Aar har ydet Organisationen.

Haderslev, den 23. Oktober 1927.
Paa Hovedbestyrelsens Vegne:
Petersen.

-t-

Vekendtgorelse.
IHenhold til at Bladets Redaktor Lcerer ). Clausen
kegnces, der har redigeret Bladet siden dets Oprettelse,
har nedlagt sit Hverv som Redaktor for Krigs-Invaliden,
bekendtgores herved at Hovedbestyrelsen paa sit Mode
Sondag. den 18. September d. A. i Tonder har vedtaget,
at Bladudvalget overtager Redaktionen af krigsinvaliden
indtil nceste Fcellesmode, og at der saa af Bladudvalget
udpeges et as Medlemmerne til at voere ansvarshavende
Redaktor. Bladet vil derefter indtil videre blive redigeret
af H. Clausen. Sonderborg og Hans Petersen. Horup.
Samtidig meddeles at krigsinvalidens kontor faar
Scede hos H. Clausen, kastaniealle 6 St., Sonderborg,
hvortil alle Artikler og Sporgsmaal der onskes optaget
i Bladet tilstilles til senest den 15. i hver Maaned.
Ligeledes alt hvad der horer ind under Ekspeditionen,
saasom Anmeldelser af nye Medlemmer eller Inddragelser
af Medlemmer tilstilles kontoret i kastaniealle. dog kan
Bekendtgorelser og Annoncer sendes direkte til Trykkenet.
Bladudvalget.

in. Internationale Konference
af Organisationerne for Krigsofrene.
Konferencen afholdtes i Dagene fra den 29. Septbr.
til den I.Oktober d.A. i Wien. Herfra deltog PetersenHaderslev og Andresen-Tonder. Der deltog Reprcesentanter fra folgende Lande: Bulgarien, Danmark, Tyskland,
Frankrig, Italien, Ostrig, Polen, Rnmcenien, Serbien og
Chechoslovakiet. Desuden var der officielle Reprcesentanter fra Folkeforbundet, Internationale Sammenslutning af
Folkeforbuudsorganisationer, Dnterallierede Sammenslutning af krigsdeltagere, Byen Wien og den osterrigske Regering.
Modet blev afholdt i Modesalen i det gamle Raadhus i Wien og blev aabnet af kammerat Brandeip-Wien

oa efter en Velkomsttale blev kammerat Professor CassinParis (Delegeret i Folkeforbundet), valgt til President
for kongressen. Han udtalte blandt andet, at Modets
Program kunde sammensattes i saa Ord:
At afvcerge fremtidige krige og fremme den bedste
Forsorgelse for krigsofrene. Invalideorganisationerne
er de Organisationer som har den storfte Berettigelse
til at fremme Fredstanken og söge med alle Midler
at forhindre Gentagelse af nye krige. Der blev nesat

to Udvalg, et til Fredssagen og et til Forsorgelsen.
Til Formand for Fredskommissionen valgtes kammerat
Stachelski. Polen og til Formand for Forsorgelseskommissionen kammerat Marrke, Tyskland.
Disse to Udvalg droftede meget indgaaende de for
skellige Sporgsmaal som optog hele den anden Modedag.
Petersen deltog i kommissionen sor Forsorgelsen, Andresen
i kommissionen for Fredssagen. Om Eftermiddagen blev
der afholdt en Mindehojtidetighed ved Mindesmærket for
de faldne paakirkegaarden iWien. Paa denne Kirkegaard
ligger 38000 faldne Soldater. Der blev holdt Taler af
kammerat Professor Eassin-Paris, Raadmand TandlevWien, kammerat Lazaremitet-Iugoslavieu. Alle betonede,
at alt maatte indscettes for at hindre nye Blodsudgydelser.
Der blev nedlagt en krans med Farvebaand af de
Nationer som deltog i kongressen. Om Aftenen blev
der afholdt et stort offentligt Mode med Taler af kammerat
Brandeip-Wien. Roszman-Tyskland, Fonbeng-Frankrig,
Lepping-Ehechoslovakiet. Fru Barth-Tyskland, kanterPolen. Lotenoff-Bulgarien og Secret-Frankng. Scrrlig
den sidste Taler appellerede stcrrkt om en meget stor Tilslutning til Samarbejdet for Fredssagen og Fotkesorsomng.
Den tredie Dag forelagdes Resolutionen for begge
Kommissioner.
I. Fredssagen maa fremmes mest mulig med alle
til Raadighed staaende Midler. F. Eks. Afholdelse af en
aarlig Fredsdag Verden over.
II. Forsorgelsesvcesen.
a) De forskellige Regeringer skal gennem mternatwnåle Arbejdsbureau i Geneve opfordres til at sende Reprcesentanter tit en Forhandling angaaende en ensartet
Forsorgetse sammen med Repræsentanter for Invalideoraanisationerne under Arbejdsbureauets Ledelse.
d) Der maa som Mindestkrav stilles dette, at erhvervsndyatiae Invalider modtager en Rente som svarer tit
Lonnen for en faglcert Arbejder. Social Forsorg og
Syaehjcelp maa udbygges ved stadige Traktater mellem
Landene indbyrdes. Skattefrihed af Renten osv. —
De forskellige Resolutioner vil ordret blive meddelt
i noeste Mmmer af ..Krigs-Invaliden".
^
Til President for Sammenslutningen for Aaret
1927/28 valgtes kammerat Viale-Frankrig. ^cmgressens
Medlemmer blev modtage! af Mens ?°^°^mIÄaaere
og Or, Seipel - «aslerngske Regering,) Alle Deltagere

Krigs-Invaliden
onfkede ak disse Modedage maatte bidrage til et godt
Arbejde for Verdensfreden og til Fordel for krigsofrene.
Forhandlingerne blev fort paa Fransk og Tysk.
Petersen.

Nedskcering som Folge af
„Tilvænning".
Begrebet „Tilvoenning" er jo ikke nyt. Den Opfattelse at protece- og Bandagebcerere med Tiden vcenner
sig til ak boere disse og at Bandagen saaledes med Tiden
bliver til mindre Gene, og som Folge deraf til en til
svarende mindre Hinder, har vi kendt lcenge. Men naar
denne Opfattelse er den oprindelige Grund til, at KrigsInvaliderne bliver skaaret ned (sattes til en lavere procentsats) maa vi ganske kraftigt protestere herimod. Vel
har Vanens Magt en stor Indflydelse, og vi er paa mange
Omraader mere eller mindre Vanens Slaver; men den
Virkning Vaneslaveriet i Reglen har paa Mennesket kan
ikke. og da soerligt ikke over protece- og Bandagebcerere.
anvendes eller motiveres ved Henvisning paa sunde Men
nesker. En Mand kan voenne sig til ak bcere Gamacher
saa han daarligt kan nndvcere dem. og en kvinde kan
vcenne sig til at boere korset med samme Resultat; men
for en protece- eller Bandageboerer stiller Sagen sig ganske
anderledes. De forstncevnte kan snore deres Gamacher
eller korset saaledes, saa det er behageligt at bcere. og
for Gamachernes Vedkommende, naar de kommer hjem
og vil hvile, kan de tage dem af og yderligere erstatte
Stovlerne med et Par bekvemme Hussko; men den der
boerer en Stottebandage maa have den snoret saaledes.
at den tilstrcebte Virkning opnaas. og den Stokke den skal
give. sker ikke nden et fast Hvilepunkt.
Lad os f. Eks. kage en beskadiget der har en Rygradslidelse der kroever en Aflastning, vedkommende vil
da blive forsynet med et fast, efter Gibsafskobning mode
leret, Loederkorset der gaar ned over Hoftekammen og op
under Armene, saa her er hele Overkroppen indkapslet.
Nu kan en saadan Bandage voere nok saa godt udfort
med den mest fuldendte pasform paa Gibsmodellen. men
det er et levende Legeme der siden snores i den. Dette
Legeme, der i sin naturlige, sin frie nhemmede Udfoldelse
har de utallige Bevægelsesmuligheder ved Gang og i
siddende Stilling og ganske underbevist skifter Stilling og
dermed Facon, hemmes gennem Bandagen, ikke alene
heri, men Legemet tvinges til. saaloenge det sidder i Bandagen, fortsat og uafbrudt ak beholde den Stilling Legemet
havde eller indtog i de par Minutter Gibsaffkobningen
blev taget. Dertil kommer, ak Hudens Svedafsondring
bliver siddende under Bandagen og de deri indeholdende
Giftstoffer til Dels atter indaandes af Huden; alene dette
vil selvsolgelig have en vcesentlig Indflydelse paa Boererens
Velbefindende og Arbejdsdnelighed. der med Tiden sikkert
ogsaa indvirker paa Helbredstilstanden. Der er vel ingen
der for fuld Alvor tor paaftaa. at man kan voenne sig
til at boere en saadan Bandage, uden at denne „Tilvoenning" gor sig goeldende paa andre Omraader og dermed
ophoever sig selv.
Og vore Armampnterede? — Saasnart de foretager
sig noget, hvorved de ikke nodtvungen skal bruge „kunstarmen", saa ryger proteceu i Hjornet, og hvor bliver
„Tilvoenningen" her? Eller dem der er anvist kil at boere
orthopoediske Stovler; maa de ikke hver Gang de faar

nye gaa disse til? Og naar de forst er gaaet godt til,
er de forslidte og maa repareres eller erstattes med nye
og pmen begynder saa forfra. — Hvor bliver „Tilvcenningen" her? — Og saa de Benampnterede. de kan ikke
naar de trcette og forpinte naar hjem. skifte Fodtoj.
Benene er jo dog de Legemsdele der bruges mest
og et kunskben maa derfor sidde og maa endda sidde
godt fast. Her er det ikke Stumpen alene, men ogsaa
Overkroppen det gaar ud over. saa det er ikke alene Trykket
men Rivningen — lad mig voere ganske moderat og sige —
generer. Naar blok disse koere „Tilvoennings Teoritikere"
kunde se vore protece- og Bandagebcerere naar de Morgen,
Middag og Afken fmoger Bandagen af for at gnide de
omme Steder med Sprit eller Vand. saa vilde de maaske
tvivle lidt paa Teoriens Rigtighed. Vi behover slet ikke
at gaa saa langt, naar blot de Herrer har deres Iagttagelsesevne i Orden og vil bruge den lidt, saa taler
protece- og Bandageboerernes forbitre og forpinte Ansigtstroek deres tydelige Sprog. Langt mindre kan man se
det naar man bor oppe i det saakaldte gamle Land og
kun kommer saare lidt i Beroring med de Mennesker over
hvis Skoebne man sidder til Doms. Det kan ogsaa om
vendes, at, skal Tilvoenning bruges paa den ene Side.
hvorfor saa ikke helt igennem? Et Menneske vcenner sig
ogsaa kil en Indkoegk og indretter sig efter en Indtoegt.
Vi har i mange Tilfoelde loert de brutale Nedskceringer
at kende, hvor Halvparten og til Tider mere end Halvparten af Renten tages bort af en Gang, og hvor er
saa Tilvoenningsprincippet? Eller hvad nytter det Bcereren vcenner sig til at boere og bruge protecen naar
der ikke samtidig bydes ham en Mulighed for at anvende
den erhvervede eller tilvoeuuede Foerdighed? — Vi kunde
maaske ogsaa voenne os til at hvile vort modige og mis
handlede Legeme i en tom Troekiste, og saaledes tilvcennek
kunde vi, naar vi engang dode, begraves uden Ligkiste,
hvor man som Folge af „Tilvoenning" sparede Begravelseshjoelpen. Naar jeg endda kunde voenne mig til at
gaa uden Hovede, saa var jeg fri for at stirre mig gal
paa denne i det blaa svoevende „Tilvoennings Teori".
p. ). Lasfen.

Da „Loddenet" blev demonstreret
i Ssnderborg.
Det var et godt besogt Demonstrationsmode Hovedbestyrelsen havde indbudt til paa Fagforeuiugshuset i
Ssnderborg den 22.Oktober, hvor vr. mecl. RndolsGörlachJena holdt et interessant og beloerende Foredrag om et
nyt kunstben (det saakaldte Lodben), der onskes indfort
her i Danmark og specielt fremstillet paa Invalidencevnets
Bandagen i Ssnderborg.
Af ca. 1Z0 Invalider med Amputation af Underextremiteter, var der fremmodt ca. 100, hvilket var over
Forventning, men et Tegn paa at saa godt som alle
Bemamputerede har Interesse for og et Bestroeben hen
til at komme i Besiddelse af det bedst mulige Ben der
kan fremskaffes. Af de sonderjydske Rigsdagsmoend overvoerede Folketingsmand I. p. Nielsen, Folketingsmand
p. Mortensen og Landstingsmand Jorgen Moller, Modet.
Folketingsmand Holger Andersen havde sendt Afbud paa
Grund af Deltagelse i et Mode andetsteds. Af samme
Grund havde Amtmand Lundbye-Sonderborg voeret forhindret i at deltage. Desuden overvoerede Invalidenoev-
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nets Overloege Or. mecl. Overgaard, samt hele Vandageriets Personale Modet. Ogsaa enkelte Loeger fra Sonderborg By havde indfundet sig. Desværre var der kun
modt en eller to Pressereseranter. Ved Totiden bod Formanden for Hovedbestyrelsen P.Petersen-Haderslev Forsamlingen velkommen med et soerligt Velkommen til Or.
Görlach. Han kunde kun gloede sig over den store Tilslutning og meddelte videre at det var et Led i hele
Organisationens Bestroebelse ak arbejde hen til at vore
Arm og Benamputerede kan forsynes med saa gode Protecer som det er muligt at fremskaffe paa Markedet. Da
det kunstben, der her i Billeder vil blive demonstreret,
efter indhentede Oplysninger og de Paastande fra kammeraterne Lassen og Clausen, der forsogsvis har faaet en
Provebandage, er vi fra Hovedbestyrelsen ikke i Tvivl om
at dette Lodben er et stort Fremskridt paa dette Omraade.
Herefter gav Formanden Ordet til Or. Görlach, der indledte med at takke for den venlige Modtagelse han her
i Danmark var bleven Genstand for, samt for den udviste
Interesse for Sagen. Han gav derefter, i Forbindelse
med Lysbilleder, (det skal hertil bemcerkes, da der ikke
kunde fremskaffes et stärkere Projektionsapparat var Bille
derne ikke saa tydelige som de burde have voeret) en videnskabelig Beretning over det af ham konstruerede Lodben.
Hvad der var af stor Betydning, for at et kunstben kan
komme til at sidde godt og ikke volder for stort Besvoer
og Hinder for Patienten, er i forste Linie den, at Benet
opbygges saaledes, at Voegten fordeles lige paa det sunde
Ben og Stumpen. Ved Hjoelp afBillederne var han saaledes
i Stand til at fremvise hele Fremgangsmaaden med Opbygningen af Benet lige fra Maalapparatet til Benet
var helt fremstillet. Han havde valgt at lave Benet af
Troe fordi det var det bedst passende Materiale. I Troe
kan der saves, skoeres og det kan limes sammen. Foredraget blev paahort med spoendendeOpmoerksomhed. Efter
Foredraget rettedes der adskillige Sporgsmaal til Or.
Görlach, som han besvarede med en nojagtig Motivering
over de Fordele og de Resultaier der var opnaaet, (blandt
dem der nu brugte Lodbenet) i de forskellige Erhvervsstillinger.
P. I. Lassen, Sonderborg, kunde kun udtale sin fulde
Tilfredshed med de to Lodben han forsogsvis havde faaet
fremstillet paa Or. Scharffs Bandagevcerksted i Flensborg.
Han betonede, at det nu var hans storste Onske at dette
Lodben maatte blive indfort paa Jnvalidenoevnets Ban
dagevcerksted og det saaledes maatte komme alle vore
Benamputerede kammerater kil Gode. Han udtalte videre,
da jeg forste Gang talte med Or. Görlach ved den fra
den 22. til 25. Maj 1927 afholdte 4. „Reichsbundestagi Hamborg og gennem Udtalelser as tyske Kammerater
der bar Lodbenet, var jeg klar over, at man her stod
overfor et stort Fremskridt, men forend det endelige Skridt
skulde tages, vilde jeg dog selv, sammen med Kammerat
Clausen, Sonderborg, forfoge at boere dette Ben. Derfor
kan jeg i Dag med min personlige Overbevisning fuldtud
sige, at det er et virkeligt kunstben jeg tor anbefale.
Formanden, Petersen, takkede Or. Görlach for det
loererige Foredrag. Ogsaa han vilde onske, at dette Lod
ben maatte blive indfort her i Danmark, det Bedste var
dog aldrig for godt, og han noerede heller ingen Tvivl
om. at dette Sporgsmaal ikke vilde faa en velvillig Be
handling.
Dermed var Modet sluttet.
H. C.

Sonderborg Amtsorganisation

Amtsbasaren i Sonderborg.
Atter er et Aar henrunden siden vi sidst var i Foerd
med at starte dette store Foretagende og det Udvalg der
i Aar er valgt til at arrangere Basaren, arbejder med
Hojtryk for at faa den saa god som mulig. Der er jo
saa meget at varetage; thi i disse Tider er man nodsaget
til at spare og nedskoere alle Vegne, hvor det kan lade
sig gore, for at faa et saa stort Udbytte ud af det som
muligt. Udvalget er dog overbevist om. at hvor galt der
end spares, saa bliver Udbyttet ikke saa stort som sidste
Aar, da vi naaede det smukke Resultat paa 3990.00 kr.
ren Netto.
Naar nu Medlemmerne ser denne store Sum noevnt
her i Bladet, vil man vel uvilkaarligt komme til at toeuke
paa, hvad denne Sum bruges til, men det skat straks
siges, at det ogsaa er en stor Sum Penge der i Aarets
Lob flyver ud til vore Medlemmer, faasom til Sygehjoetp,
Konfirmation, Begravelseshjoelp osv., men om denne Sum
var dobbelt saa stor, saa er vi klar over at den kunde
bruges; thi Noden er oste stor og den Hjoelp vi kan
yde kunde i mange Tilfoetde voere dobbelt saa stor. Vi
skal ogsaa her kort noevne, hvortil sidste Aars Overskud
er anvendt og hvorledes det fordeler sig over de tre
Hjælpeforanstaltninger vi er slaaet ind paa. Til Sygehjoelp, i Portioner paa 20 k 30 Kr., 700,00 Kr., i Begravelseshjoelp 700.00 kr. og til Foraars- og EfteraarsKonfirmation, hvor vi yder 20 kr. til hver konfirmand,
har vi udbetalt ca. 2500,00 Kr.
Det hvad vi vil henvise kil med denne Artikel er, naar
vi nu den 5. og 6. November aabner Centralhotellets Dore
for vor Basar, saa skulde ikke alene Sonderborg Bys Borgere voere de besogende, men udover hele Amtet skulde
enhver se vor Basar og voere med til at samle det Belob
der for det kommende Aar skal sprede Lys og Gloede
ind i krigsofrenes Hjem. Dette kan yderligere opnaas
naar I Medlemmer derude i Lokalforeningerne vil hjoelpe
med ved at foelge vore Lodsedler, der i noermeste Fremtid
vil udkomme til Salg. eller ved eventuelt at samle Gaver
og sorge for et godt Befog til Sonderborg. saa skal ogsaa
nok denne Basar, som de tidligere, give et godt Udbytte.
Denne Artikel kunde maaske ogsaa bidrage til, at
ikke alene vi hernede i Sonderborg, der i Aarets Lob
understotter vore Medlemmer med en Sum paa ca. 4000 kr.,
men at ogsaa de andre Amter kunde finde det for formaalstjenligt paa samme Maade at fremskaffe Midter for at
sprede Lys og Glcede ind i de betroengte Hjem. At hele
vor Organisation paa denne Maade vilde blive dobbelt
saa stoerk behover vi vist ikke at tvivle paa. — Attsaa!
Mod op til Basar i Sonderborg den 5. og 6. November.
Hans Petersen, Hornp.

^

Afdeling Sonderborg

havde indbudt til ordinoert Medlemsmode Tirsdag, den
25. Oktober. Aften Kl. 8, paa Fagforeningshuset. Der
var modt ca. 40 Medlemmer og Modet fik helt igennem
et udmoerket Forlob. Ved 8 Tiden aabnede Formanden,
Max Hammer. Modet og bod Forsamlingen Velkommen.
Den forelagde Dagsorden godkendtes. Der blev ^me^m
to nye Medlemmer der med Forsamlingens Samtykke blev

„Krigs-Invaliden"
optaget i Foreningen. Angaaende Sporgsmaalet om Op
rettelse af en Spareforening ..Julens Gloede", der allerede
var bleven droftet i Foraaret. fandt der en lcengere Droftelse Sted. p.I. Lassen talte for en evtl. Oprettelse af en
saadan Forening, idet han henviste til andre Lokalfor
eninger der havde oprettet en Spareforening der allerede
efter et Aars Forlob havde vist sig at vcere et godt Fore
tagende. Ved en foretagen Afstemning blev det vedtaget at oprette en Spareforening og et Udvalg blev nedsat til at tage sig videre af Sagen. Ved nceste Punkt
paa Dagsordenen, angaaende Basaren, blev Ordet givet
til Basarudvalgets Formand Hans Pekersen-Horup, der
aflagde en kort Beretning over selve Arangementet til
den forestaaende Basar og gav til Slut en lille Oversigt
over de stedfundne Udbetalinger fra sidste Aars Basarkonto. Ved en efterfolgende Diskussion tilbageviste
Petersen nogle lose Rygter angaaende selve Basarens
Haaudhcevelse, idet han paalagde Medlemmerne om at
gore udenforstaaende opmcerksom paa. hvorledes de ind
vundne Midler blev anvendt og administreret.
Forsamlingen blev efter en lcengere Droftelfe enig
om at afholde et Gaasespil og henvistes til Udvalg. Et
under punkt Eventuelt fremkommet Forslag om at oprette
et Musikorkester fandt god Tilslutning, og blev varmt
anbefalet af P. Lassen og Petersen, der begge gik udfra
at en saadan Foranstaltning med Tiden i mange Tilfoelde
kunde blive til en stor Besparelse for selve Organisationen.
Til Slut gav P. Lassen nogle gode Vink angaaende Agitation, som Bestyrelsen skulde tage op til Behandling ved
nceste Mode.
Det godt besogte Mode sluttede ved 11 Tiden.

Vester-5ottrup Afdeling
afholder stort

Gaasespil Sondag, den 13. November,
Aften kl. 7 l/2, hos Gcestgiver Claus Clausen,
Vester-Sottrnp Stationskro.

Medlemmer bedes medbringe Familie og Paarorende.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

Der spilles om 60 vcerdifulde Gevinster.

Afdeling Graasten
afholdt som meddelt et Gaasespil den 9. Oktober, og det
blev en vellykket Fest. Hermed siges der kammerater
og alle dem, som forcerede Gaver til Festen, mange Tak.
5
-i-

Afdelingen afholder Onsdag, den 2. November
Mode hos Gcestgiver Jebsen, med folgende

I

Hokkerup og Omegns Afdeling

afholder Lottospil hos Gcestgiver Chr. Hansen, Torsbol,
Onsdag, den 2. November, kl. 71/2.

De omliggende Afdelinger indbydes venligst.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

I

Afdeling Haderslev
Trækningsliste

ved Basaren i Haderslev den 22. til 25. Oktober 1927.

1. Gevinst Nr. 1129
2.
679
»
>»
3.
825
4.
1197
5.
2517
6.
2205
7.
1555
8.
1049
9.
»
,, 1086
10.
250
,,
11.
2244
»
„
12.
661
13.
»
» 2285
14.
1464
15.
650
»
,,
16.
»
,, 2879
17.
,,
,, 1806
18.
,,
» 2343
19.
,,
» 2747
20.
,,
^ 1087
21.
909
22.
„
„ 1242
23.
,,
„ 1859
24.
,,
,, 1200
25.
»
,, 1696
26.
271

27. Gevinst
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
.
42.
„
43.
44.
45.
I
46.
47.
48.
..
49.
„
50.
.,
Ekstra „
Ekstra „

..

,,

..

„

..
..

„

,,

Nr. 1944
.. 2638
.. 1857
..
467
..
664
.. 2315
.. 1319
.. 2933
.. 1858
..
334
»
285
..
698
.. 2890
.. 1488
., 2247
.. 1074
.. 2084
„ 1778
.. 2031
.. 2369
87
.. 2281
..
600
.. 1429
„ 1196
., 1042

Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.

Dagsorden:

1. Beretning fra Gaasespillet.
2. Inletrcesfest.
3. Eventuelt.
Da der fra forskellige Sider af Foreningen er faldet
Ytringer om at afholde en Juletræsfest, bedes Medlemmerne om at mode fuldtalligt, scerlig dem som onsker
en saadan Fest afholdt.
Medlemmerne fra Kvcers-Torsbol bedes saa vidt
muligt ogsaa give Mode.
P. F. V.:
H. Thomsen.

Annoncer
Osi'I Usus sen.
XaretmaZer
Vogne
og Xsrosserier laves
separationer ucltsres
til killigste Dagspriser

^akenraa ^

IZsusjun. 8
oZ 8mec1 8
L^Icler,
F
Liier og landbrugsmaskiner
repareres
Xle^'nsmedearkejlle udk.
LarlcinsIIegade 8

^rißsiiivsliljer 1<1Vo ksbst

„Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, Kastaniealle 6, St. og H.Petersen - horup; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af ,Lrigs-Inoaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Lsnderborg. Telefon 245.

Z
H
^
Z
^

ri
z

kenclte Vine
Sneuclsalg
for
Ssnäerborg
?Znit
vecl
Neier 9snnicl)sen - perlegacte yo - ^elef. 44H - Ssnclerborg

Hotel kobenhavn

X. oeutsvkkein

Varder- og
Zrisgr-Salon

Sonderborg
Hügelige Vserelser
(^oclt Xs^en
l?rivate Laller

anbefales,

forretningen lukkes

tiVer DsZ l^I. 7 - I^sr6sZ 1^1. 10 Peter Christensen, Telef. 250
kerlexaäe 6?
8snäerborx

!

Se

saavel roget som fersk

(Guldsmed

? I S H

Qklö18rkl7?'8

hos

Vindue

^iskeksnißlei'

St. Raadhusgade 14

ivcn «css
di.-l1avnsza<Is 18 - lel. 458

Heinrich Velersen
ß; Kramt»^server H
" Xvnt0rI.snZklNA4 ^
I^aZer ^insensxaäe ll) 12

Agiter
for vor Organisation!

Jernbanegade 20 - Telefon 249

Karbade, Dampbade, Lysbade, alle
Slags medicinske Bade, Massage

Sygebehandling ester Llegeordination!

V/oli Isnbsrzz
^ ^

Xul -

Xoks 0A Lril^etter

Velsmsgenrle og elnsj!

VUS7KV «oni.^«iocnlZ

^

I.ÄZer: ^ernlzaneZacle 19 - l'eleton ?26

aräTrods - ?ortisrs - L^inä
02V. tarvsL oZ rsuLSL liurtiZ
M moäsrats ^rissr

?. LekrvnÄ«
?«rles. 52 8U0LKL0KK

ZI?

^1obel8tl)tker, stribeäe (?aräiner vseves paa kestillinx

Mbler
8SI>I0LKLc>KQ

Drabe

I. d ^orßensen

7 - ^eleton 637
I.kl. Kolonial-, Delikatesseog Fedevare-Aorretning

Ozfklei»
og L^mssleinei'

Lrocl - ?ruZt - (^kol^olacle

Reparationer uätore8
til moäerate kriser
8snäerliavnexaäe Zl)
Tonäerborx

vulkamseringsanstall og
Cyklerepawlionsvirrksted
GummisMsI

SSdlO^NSO^iQ
(Inzell.: ^srZen ^n^ersen)

er bedst, da de er specielt
bygget for vore
Modtagerforhold

Det stsrste I^clvalZ
Den l?eclste Vare
Den killi^ste?ris
^elekon 62

kod hos de averkerende!

E. Reis

MNenslager - SNsertMer
Sonderborg

Telef. Z54

Glarmester perleg. 68

Jernbanegade 25 a
(vis a vis Amlsbanegaarden)

Aic^arÄ jlu^as

TsnÄsr^org

ßxeeialvserkuleä for ^linäeriillslibniii^
1s1sk.57S

«A ^utvrepai-Lllivner HsrZZ. 25

Askesi Volgvplsiiiei'

Fremtidens Tagbeklcedning
Lo., 8snäerI)0rA

lelekoa 176 - 177

hver krigsbeskadiget bor vcere Medlem af vor
i

^

paa
Siorste Udvalg Pladsen

forzts oz söldsts Hpscialiorretninz i l<atks oz Koniitursr

anbefaler Lrok

^

Ajs L. kaad - Sonderborg

Carl (A. I^lislssn Hans Uetersen
(tickl. 6mil Gacle)
ö^erA^acle 25 - 8e>nclerl?or^
- - Maskinfabrik - keparationsvserkstecl
RaZio MoAtagsrs
Zil^sbol-z /Vlej6>->ma5km6i'
fra Ssnderborg Amts
/^6>>emt^l<5 Vsi-mssnlssz ior
Radio Central
Islsi. 19 ttil-keiIslsi. 19

Sonderborg Kur- og Vadeavslall
>

^

o.

Organisation!

»k«is
Jernkaneßsäe 5

8GXO^L()R(?

8^srs^e

?eletoii k»r. 350

St. Raadhusgade 17 - Telefon 810

j Herre- 0Z vrenAel^Xäer

5. I. ^.17 Ii I? 2 2 N
anbefaler

(yl<lsr - 5^ma5lonsr - Larnevozns
?erlezsris 21
kkspai'ation5vsöl'li5tec!
Islefon 5^0

Livkkonn
Skrceddermester
Sonderborg

Fr. Alahelk, Blikkenslagermester

-

«Iovi.cn

Qliegade 9

udforer alt Skrcedderarbejde ksder äs declst
efter Maal i I. kl. Udforelfe
Il08

Filial af
Sodal Farveriog Tojrensnings-Etablissement

H^potliel^tvrretninA

1^. 1-s.rssQ.

l^elekon 274
8tsrste I^sZer i psene

Ielek.386

i (ZullI, 8glv, ?let

s uäksres i exet Vssrkste^ I

Sg^vLKKVKV
5t. kzsiikuizsrls 18

anketaler
Xontor tor (^runälioKsaZer
alt i kolonialvarer til
Ljenäomslianäel - Xontralcter
riineliZe ?r!ser
Telefon 717 - Dybbslgade 11 a
testamenter m. m.
Lran6t
Xislsetli
^ernbsneZsäe 6

kolonialvareforretning

»M yens celdste og billigste
I
^ Glarmesterforretning
^
og Billedhandel

^lllllHOOk'f

^ l-wnsssn

i. Zsncisrdoi-A - l^lf. 119-120

^ ^

^

Deres d^kler

lv^I)

0A ^^rnas^iner

Z.ölaugaard - Sonderborg

8^srste

- LilliAs^e ?riser

^srsteklasses
pianoer, I)arrnoniunier og alle Musikinstrumenter
til billigste priser!
Jok. (5. Lsvvaet) - Sonclerborg
SruncU. lyo, piano- og Musikbus Sruntlt. ,90,

LiIIeclin6ramninZ

Lsiiclsrdos'A I.sscisi"liÄncIs>

InclSli.:
Lmuk vA

^sr-Isg. so

juveler - (^uldsmecl

og I>iikkelVarer
I (^raverinZ oZ Reparation!I

Sonder borg

Specialitet:

Holger Hansen

8onäerborA ^IsZaäe22

8 0 W 0 L « L 0 « ( ;
teleton 453

Daglig frisk brcendk Kaffe

11. «muk

k^orLeringer, bryllupsgaver

il8ss1U8 ^ W 8 K N

se«»

Stort Udvalg ikobber
og Messinggenstande
samt alt tilHusholdning henhorende

dilliAst Automobiler, ^1otorc^l<Ier
separations -Veerlt8teä

8. ?0«I.

Sonderborgs celdste

5

LSi^I H)^k?L()k?(Z

k^sstaurant vsci Ltranclssi

l'sisfon 51O

HerreeIcviperinK8-

Kakkelovne - Komfurer - Vaskekedler

Mak«

F. U. NN.ilÄiiÄ
Vinhandel

Stsrste Udvalg i kun bedste kvaliteter
og sltirß killigste k^nisei'
HAlI8EU ^

korretninß

Vine -- (?ammel ^om Sonderborg - Perlegade 51
sselgei' billigst!

^ 8onderI)0rA

^
^

l(U l^ßß^^l IZ Ll. ^lsstiesvlslesk»
Ssncterborg - Kongevej 58

^
^

s
s
'-S

^
^

Kul - Roks » briketter - kraencle
Lagerkontor veclRuikajen - telefoner s8, 2z og 404

^
^

s
O
d-5

Virk for Bladets Udbredelse.

s
.s

!XKIQ8-Ik<v^l.ll)en
F. t).

^NMZSNs

UMseslG'?'

8tort l^ävalg til 8MZA?riser

- Villigste kepÄrationsvXrksteä

^

(StstsAkisrksnclt)

optÄAer
0A Kvinäer
til billigste korsikrinAsdetinAelser

?Hele?on 96

kolonialvarer «Z Delikatesser
t i l

fl

V

Haäerslev

s lI e r b il l i g s t e

p r i s e r

Nsi'tvig Joksnnsen, 1omim5tisn 16
t l s ä e r s l e v
krokbinä, ^svebselter, Suspensorier etc.
Samtlige Artikler til SMpleje. kriller vi- pincene?

kod. kskksneii

XnZsinvalicler inärsmmes 15^ l^sbat

Skrseclclerm ester

K. 5vkiBviii>vn

Mtick goä paskorm

^

Slotsgacke 2, i. G.

Omforanclring

presning og Rensning uclfores billigt

Ulsttv

Vil ve kave en gocl
saa prsv mine Sorter

Rensen, Gravene 1Z,
Okoleolseße, Ks>«so

)49

kul»koks»vrikeller

I LnnsR ^oi'n Zun.,
Kontor: Zomsrustien li

-

Islsfon 91

Lager: Teatersti 7

8X0V, L«KM8I«V?
«rsmby
iel. nr. is d^Ier 0Z d^kledele enZros r«i. Nr. 15
^lickelin vA kirestone ^uto- oZ Alotorc^kIeZummi
Opel, Lxelgior, LaZ^enav, 8vslen ox kopular dz^kler
8slntliße d^lclereserveclele snlieksles til sllerliilligste Dagspriser
korlianälere antares overalt
NL. Lo vel brugte Automobiler sselxes billigst

Aabenraa Lv c»A ^Vrnt

' Aabenraa Brugsforening

Storegaäe lZ

^acjsrzlsv

S>sgtenii

og psIs e n, s g e »'S

kerls^ og killigsi ksdes
kolonialvarer »s Delikatesser
»s

Msikiss ^snssn
Kastrupvej 56 - telefon 189

Sllo^oZsnepsnsiionen
urlfsnes solirl^ og billigt
Ka6stuegacle 10,

Jens Paulsen,

^akenraa
ikke, men til
li»i> De ksde

kusserler - Loebervarer
>>°8
NejseaMer

Paul Voss
Ramskerre^ 22
telefon 542
Papir- c^g Kunstbanclel
Lsecler varer

^atMi-aa Mi-garMfalM IL

l

k^.0^1^ klantemarZarine

OaZIlA tris^Xrnet

C^r. Johannsen,

^?l?ro l8

Zndramning as villeder
A l l e Slags Gaverartikler

(!ixarer, (^iAaretter, ^todakker
hos H. Ä?Üller» Cigarforretning
Skibbrogade - Aabenraa

Zkornsgsl'
Vsstsi'JsciS 16
Nclf.

alle Skotsjsrep»r»tioner
til nioclerate priser

« Run k>aanclarbejcle »

8tot 6e averterende?

c> c>o0 c> c>0 0o0 cz 000 o00 00 o c> 00 cz o0 000 0 c> oc> ci0 o 00 o c> 00 o c> 0c> 0v o c> c>c> c> c>ci c> c>0 0 o

o forlang o
^clfsk-si8
o
° QUbucl Z alt k^lslsl-- oZ l_aks5sr-ards^s 8^;nSulvZ
Z Ves^g.yZ Iver l-ianssn.

Lillixe ^skler kira exet Vserkstedl

Eders Forbrug af

>V. llvkmsnn

Zsrer ku« i. kl. varer kl absolut billigste Priser!

.

I)aclerslev

oZ

meget billige kriser

(fork. Georg Glüsing)

Hurtig og reel Betjening!

^elekon 294

kun I. m. Varer

Handler ogsaa med Ikke-Medlemmer!

--

S

I^aclSs'SiSV 3^Z6><ALL6

Okn. ^«lolpksei,
Ssn^erbro

5

er absolut kyens billigste Skomager
Raagummi paalsegges

^/7?i2A'6/' OA' (?5//ck/7?66/
I^^VO^vx ^r. 2

;

4. ^arZanZ

1. VL^L^IKLK 1927

^r. 9

«Vlalsl-msstsr

Z

cakotte

^

l/

st SS incl til

l ^ s c i s i -S
s Il S V ^ m t s

I^U8l< Mr. RiisG

Ksestxiveri
l-isclsl'slsv - k^Ior'rsZscjs 34

k> 8ckmi-Il
^ (Cigarer, Cigaretter, piber og tobakker ^

mo6tsZsr
Lpansinciskuci til li^ssts k?sntsfoc^
^I^6MMSSsZÄl"6lZSSS6I' UdllAAslES ^I'atis
l-Iovscjkonto^ ^scje^slsv. (Zevens 7 . I-iiia!^ i g»s sw^s I_sncisd>sr

Min karberforretning
bringes i velvillig Srinclring

LIM68 -I^xlclckl'jkt^gpir^nckel
Ltorsg. V4

0. .1. 8edult/

HaäsrLlsv

TL3

LpSk'EKSLSS

lieel og prober Vetjening

^llexaäe 14

12. Otto

I^aäerslev

Vscists 09 dilligsts
i k. Fzi«0ck8ci«'8
vzfle>e§o^i'etn>ng
VöLiergalie 58

kiglikrLlkv

Vil Se spare penge?

isi iosz

ÜÄlI!oniAAA8il>b^ ^»wkrasti 10

/(aäsrslsv ^ur- og IIaZsanswIt

bor ve Kobe Deres ^lanufakturvarer, Konfektion
^rikotaZe samt 8kotoj bos
A.

isl 1083

SV«W«»?I

Haclerslev.

- Gode. solide Nobler -

LsästueZ^äe 12

lelekvn 956

Le^ancZIinAer etter I^XAeor^ination inocl
(-iAt, Ischias, K^eumatisme, Llo^fatti^c^orn, I^Ierve- 0A ^ertelic!eiser m. rn.

» Kobes beclst og billigst i
^.üiks »
» IV>sbe>Isgei', Gravene ,Z i Gaaräen »

0 Hackerslev ^ telefon 697 ^ privat ^eleton 1020 o

k^olkvis

IDus,

l^ac!efzlev

snke§s>es ^oneningei' og Telskskvi»
^uz>5anz5 SI fk^a »-ad.
k. 00»K1^.

lVlZliufakwl'VAk'S!' i

vect Havnen
anbefales til foreninger

Krug °«»Mx
„IVIsgssin ilu Ißonr>"

°"WU

telefon 869 ttsns ttejsel.

Slsrste Udvalg - Bedste Vare - villigste Priser

forsog mine fortrinlige Kvaliteter i

m. I.L05INKK0

^

LigpeZsäe 16, Saäer8lev. leletoo 766
Kolonialvarer, Ronserves, Vine ^ V'

D' V ^
I V ^

IDusk mit L7iSA?e/7
ksncke g 4

/^-/F6M«SV/7

Ll'IZsK Lknistensen

^elf 457

forer kun I. ltt. Varer

>

^

SoÄ.sr1ss

Lselv »

Lnosgvn

^elekon I^r. 100
^lanutaktur - I^ontel^tion
?riI^0taAe - I^inKeri

»

öslZg^l

IsZIaztlig ^kI

0^ IlTMfabsitl

O fabrikation ak Vogntrse, Rapsko m. m. s

U. O. Ikonlllvk, Bageri, konditori og Cafe, Sk. Pauli, Tlf. 176
foretag Deres Indksb hos de averterende!

tznys
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Ira Hovedbestyrelsen.

Ara Ministeriet for Sundhedsvæsen har vi modtaget
folgende Skrivelse:
„Efter at de af hovedbestyrelsen med Skrivelse af
26. April d. A. hertil indsendte to. paa Foreningens Reprcesentantskabsmode den 24. s. M. vedtagne Resolutioner
vedrorende dels Forflyttelse af Invalidenoevnets Overlcege
og kontorchef fra deres nuvoerende Stillinger, dels Fremgangsmaaden ved Fremskaffelse af ikke-lcegelige Oplysninger angaaende Invalideforsorgelses-Ansogere, har vceret
tilsendt Invalidencevnet til Erklcering. og ester at hovedbestyrelsen i Skrivelse af 9. Juni d. A. har haft Lejlighed
til at udtale sig angaaende den fra Ncevnet i Sagens
Anledning fremkomne Redegorelfe. skal Ministeriet udtale,
at paa det foreliggende Grundlag maa Ministeriet erklcere
den af hovedbestyrelsen rejste Kritik overfor Ncevnet og
dets Embedsmoend for uberettiget.
Med hensyn til Indhentelse af ikke-lcegelige Oplysninger angaaende Ansogere har Ncevnet oplyst, at saadanne Oplysninger kun indhentes gennem Politiet i Tilfcelde, hvor de fornodne Oplysninger har vist sig eller
skemnes uerholdelige gennem vedkommende Kommunalbestyrelse, og at de som Regel forst indhentes, efter at
Lcegeundersogetsen har fundet Sted. og i hvert Fald aldrig
tilstilles den underfogende Lcege for Undersogelsen.
Det tilfojes. at Ministeriet forventer, at Hovedbestyrelsen vil yde sin gode Medvirken til, at der fremtidig
skabes Ro om Ncevnets Arbejde, og til, at den kritik,
som der eventuelt i enkelte Tilfcelde maatte menes at
voere Grund til at gore gceldende, fremscettes paa rette
Sted."
Sagen vil blive droftet paa vort ncefte hovedbestyrelsesmode og ncermere Meddelelse i Sagen vil blive tilstillet de enkelte Lokalafdelinger.

International Sammenslutning
as Organisationerne for krigsofrene.
Som allerede meddelt i ..Krigs-Invaliden" af 1. Nov.
d. A. blev der ved III. Internationale konference af
krigsofrene vedtaget forskellige Resolutioner vedrorende
Fredssagen og krigsofferforforgelsesvcesen.
1. Fredssagen.
Repræsentanter af krigsinvalideorganisationer forsamlet til III. Internationale konference, opfordrer alle
Lande til at virke for Fredssagen og medvirke til, at
fremtidige krige undgaas. Invalideorganisationerne, som
Repræsentanter for Millioner af krigsinvalider og Efterladte har ikke alene Ret, men ogfaa Pligt til at opfordre
de forskellige Regeringer til at gore et effektivt Arbejde
for Fredssagen. Vi er af den Formening, at kun Solidaritcetsfotelfen mellem Staterne kan forhindre en ny
Krig. Kun en obligatorisk Voldgiftsret for Stridighederne

mellem Staterne kan voere medvirkende til at sikre Freden.
Det hilstes med Glcede at Tyskland har tiltraadt Bestemmelserne angaaende en obligatorisk Voldgiftsret, og det
haabes og onskes. at alle Stormagter vil folge samme
Eksempel. Folkeforbundet maa have saa store Magtmidler til sin Raadighed. at det kan forhindre fremtidige
Vlodudgydelser. konferencen beklager, at der siden Modet
i Locarno ikke er gjort siorre Fremskridt til Sikrmg as
Forftaaelse mellem Staterne, haabet om Afrustning er
blevet skuffet og Staterne opfordres til at efterkomme de
vedtagne Beslutninger fra sidste Folkeforbundsforsamlmg.
krigsofferorganisationerne opfordres til at söge Samarbejde med saadanne Organisationer, som virker for
Fredssagen.
.
^
.
Et saadant Samarbejde er ogsaa mdledet herfra.
2. Forsorgelsesvcesen.
III. Internationale konference er af den Opfattelse,
at krigsofrene i alle Stater har Krav paa Erstatning
for de Tab, som krigen har forvoldt dem i okonomisk
og suudhedsmcessig henseende. Dette krav maa voere
et forlods krav for alle dem. som har ofret Vlod og
Liv paa krigens Alter. Renten for en erhvervsudygtig
Invalid maa i det mindste svare til Lonnen for en faglcert Arbejder. Invalider som ikke kan efterkomme tonnet
Arbejde eller som paa Grund af krigslidelsens Art ikke
maa arbejde, skal have tilkendt hojeste Rente. Der maa
ved Fastsættelsen af Renten tages hensyn til. at Invalider
paa Grund af krigsdeltagelse paa et tidligere Tidspunkt
bliver udsat for Alderens Folger. Renten for Efterladte
skal mindst svare til halvdelen as den Rente som ydes
en erhvervsudygtig Invalid. En Afkortning af Renten
maa ikke ske fordi Rentenyderen har en eller anden Indtcegt. krigsofferforsorgelsen skal vcere skattefri og maa
kunne afdrages ved Beregningen af det skattepligtige
komstbelob. krigsinvalideorganisationerne skal have Reprcesentanter ved de Myndigheder som sastscetter Renten.
Sygebehandlingen for krigsofrene maa kunne loses ved
Traktater mellem Staterne, og hvis Sygdommen krcever
dette, maa Sygebehandling ogsaa kunne ydes i Udlandet.
konferencen opfordrer forst og fremmest de Stater i
hvilke krigsofferforsorgelsen er helt utilstrækkelig til at
fremme en bedre Forsorgelse for krigsofrene
Det maa vcere de enkelte Staters moralske pligt at
alle som har deltaget i Krigen i Realiteten faar den
Skade godtgjort, som krigen har forvoldt dem.
Konferencen beklager, at de enkelte Stater ikke har
taaet Stilling til Folkeforbundsarbejdet i krigsoffersagen.
Det internationale Arbejdsbureau i Geneve
til at indkalde en konference angaaende Drostes
hele Forsorgelsesvcesenet for krigsinvalider og Ef er ame.
Til denne konference skal de ^^ter som har kng
lider sende Repræsentanter og ligeledes Invalideorgan
sationerne.

I

„ Krigs-InvalidenSekretariatet skal samle Materiale angaaende For
argelsen i de forskellige Lande og tilstille de enkelte
Krigsofferorganisationer dette.

Hovedbestyrelsen.

Nedskcering
som Afsige af „Tilvænning".
Naar Tilvcenningsteorien skal voere andet end et
tomt Vegreb der bruges som Paaskud til ak gribe regulerende ind i Renten uden at spolere det smukke Billede
udadtil, reduceres Renten ned for manges Vedkommende
til Trods for at en Vedring i Tilstanden ikke kan eftervises objektivt, maa den udbygges og underbygges saaledes at den faar et reelt og upartisk Grundlag at hvile
paa. Det vil sige, saa maa dette Synspunkt og denne
Opfattelse anvendes helt igennem, ogsaa paa de Omraader
og i faadanne Tilfcelde, hvor det ligger i Invalidens
Favor. Jeg voergrer mig ved at tro, at Noevnet kun
og kun bruger Tilvoenning ved Rentefasifcettelfen for derved
at kunne komme udenom Lægeerklæringer, uden om det
objektive Fund og kan scette Renten lavere end Mandens
Tilstand reelt tillader det. Var dette Tilfceldet, vilde
ethvert Samarbejde mellem Organisation og Adminiftration voere en Umulighed. Jeg er mest tilbojelig til at
antage, at Noevnet, ved at se den enkeltes Færdigheder
eller Arbejdspræstationer, handler i god Tro paa, at
deres kendelser er rigtige og forsvarlige. Noevnet maa
saa dog voere blind for konsekvenserne, nemlig det jeg
i mit sidste Indloeg pegede hen paa. Dertil kommer, at
naar en svcerbeskadiget proesterer et siorre Arbejde, medforer dette ganske naturligt en ydet Slidtage paa hele
Organismen, han celdres forholdsvis hurtigere, og en
forkortet Levetid vil i mange Tilfcelde vcere Folgen. Skal
der voere nogen Tryghed i de forforgelsesberettigedes
Roekker, maa vi dog gaa udfra, at Noevnet i fuld Bevisthed af sit Ansvar og i fuld Erkendelse af dets Kendelfers Folger, grundigt gennemtænker Sagen og saar
den belyst fra alle Sider, forend de afsiger deres Dom.
Det er deres Pligt mod Samfundet der har sat dem paa
denne plads, men ogsaa mod de Mennesker i hvis Saaer
de skal domme.
her synes det mig, ak der ved praktiseringen af
Tilvoennings-Teorien skorter lidt; det ligger dog saa
snublende ncer, at, naar et Menneske kan vcenne sig kil
en Skade, vcenne sig til ak boere Bandage, protece m. m.
saa maa Vedkommende i denne Tilvænningsperiode, hvor
han ikke alene plages af de forskelligartede Smerter men
samtidig have hele sin Opmoerksomhed kocentreret paa,
hvorledes han skal spcende eller snore protecen eller Bandagen for at forhindre de mindst mulige Tryk samt Smer
ter, uden at han derved forringer Hensigten, protecens
Anvendelighed eller Sikkerhed. Samtidig skal han lcere at
ove sig i eller voenne sig til — hvad man nu vil kalde det
^ at bruge protecen og maa i denne „Schmerz- und Trangsalsperiode" voere 100 o/,» Erhvervsudygtig. Forst naar han
har voennet sig til Bandagen eller protecen og der er givet
ham Mulighed for at anvende de erhvervede Foerdigheder erhvervsmoessig kan han synke ned paa den Procentsats
der nu engang er goeldende paa de forskellige Skader.
Selvsolgelig vil de Herrer, der galoperer paa TilVenningens koephesi og i Galoppen har overset det jeg
her peger paa, skynde sig at gore Skade god. Saa fryd
eder protece- og BandagebcerereI har sikkert noget godt
i Vente. De Herrer maa jo dog vcere interesseret i at

udbygge deres Teori saaledes ak den faar Bund i Virkeligheden og bliver holdbar. Den Maade hvorpaa Tilvoenmngs-Teonen nu giver sig Udslag i er forkastelig oa
maa fordommes. Forholdet er. saavidt jeg kan skonne.
nu dette, ak Invaliden udfra det Synspunkt, at har
vomnet sig til at boere og bruge protece. scettes til en
lavere Procentsats uden at der tages Hensyn til at han
i Mellemtiden er bleven 9 til 12 Aar celdre, Gigt oa
andre Lidelser han har samlet ved Fronten, — ligeledes
at Manden intet Erhverv har. — tages der ingen Hensyn til. Han soettes ned. ..Voers'god". ..Ja. men jeg
har ingen Erhverv og det er min Invaliditet der er
Hovedaarsagen til at jeg ikke kan opnaa Beskcestigetse".
Det kommer ikke os ved, vi er ingen Arbejdsanvisninaskontor. Basta!
Ja, saaledes maa det efter min ringe Mening se ud hos
de Herrer. At disse Mennesker, dette gaar ud over, af
al kraft arbejder for ak faa en Rente de kan vcere tjent
med er ganske naturligt. At skaffe Beskæftigelse eller Ansoettelse til Invaliderne gores der ikke noget for. At dette
belaster begge Instancer vil vcesentlig folge af sig selv.
Men saa dukker Begrebet Renteneurose op og saaledes
bliver den ene Daarskab Far til den anden. At det er
Administrationen der gemmer sin Tilvcenningsteori i Forbindelse med de brutale Nedskæringer uden at skaffe Erhvervsmuligheder for Invaliderne, skaber denne Tingenes
Tilstand, er vi klar over. Det maa vi kunne forlange
ak Mennesker som Samfundet scetter i Spidsen for en Insiitutiou som Invalidenoevnet. maa have Forstaaelse for
samme, ellers er vi sorgelig korende. Jeg har, den Gang
Hovedbestyrelsen sammen med vr. karberg og kontor
chefen havde Foretroede for Socialminister Borgbjerg, peget
paa denne bratte Nedgang i Renten, men det har ikke
frugtet. Jeg pegede den Gang soerligt paa Lungesyge,
hvor det er saaledes ak Tilstanden kan variere voesentligt
og hvor det er almindeligt at T. B. i Ro er 331/3 eller 25 "/y.
Her vilde det vcere mere hensigtsmoessigt. baade statsokonomisk og ogsaa for den syge. om Nedsættelsen skete
gradvis, maaske med 20 0/0 ad Gangen. Paa denne
Maade kunde den syge langsomt voenne sig til ak arbejde
og der var siorre Mulighed for at T. B. bedre kunde
holde sig forkapslet. Denne mere lempelige Fremgangsmaade vilde sikkert ogsaa vcere heldig i mange andre Tilfoelde. Bare jeg vidste vor Noevnet gemmer Tilvoenningsteorien, naar de behandler den Slags Sager og skoerer
Halvparten og mere vcek af en Gang. Jeg har lige haft
et Tilfcelde i hvilket Noevnet har taget ^4 af den hidtil
ydede Rente. Hvor Pokker har de haft Tilvoenningsteorien? Folgen af disse brutale Nedskoeriuger vil i
mange Tilfcelde blive langvarige Sanatorie- eller Hofpitalsophold for den betreffende, saa det der spares ved
Nedsoettetsen, gaar til Helbredelsesanstalter, Loeger og
Medicin. En saadan Fremgangsmaade er den beskadigede
i ingen Tilfcelde tjent med. Skal der voere Mening i
Tilvoenningsteorien eller Princippet saa anvend det her.
Vis at I har Forstand paa den Opgave I er sat til at
lose, saa vi kan faa Respekt for Jerl Skal Tilvoenning
overhovedet anvendes paa andre Omraader ogsaa, saa
forst Ansoettelse af eller Arbejde til Invaliden som han
magter at udfore, uden at odeloegge sig selv i kortere
Tid. Vil Noevnet voere med til at gore en virkelig cerlig
Indsats for at skaffe Beskoeftigelfe til Invalider, og det
maa Noevnet, naar de erkender at Invalideforsorg ikke kan
loses med penge alene, saa staar vi til Tjeneste. Dette
vanskelige problem korsler vi efter at faa loft. UnderMotoet:

^
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„Krigs-Invaliden"
..Plads for Invaliderne", saa er jeg med. men saalcenge
Ncevnet bruger denne ensidige, ligefrem brutale, hensynslose og kortsynede Nedskoeringsmetode, maa de finde dem
i at vi er paa vor Post. Vor Organisation er til for
at varetage Invalidernes og de efterladtes Interesse.
Viser Ncevnet Vrangvillie eller mangler de Forstaaelse
vil vi vcrre der med vor kritik, ligesaa hurtig som vi
vil stille til Hjoelp, Stolte og Samarbejde naar Noevnet
tager Sporgsmaat af videregaaende Betydning for Invatiders og Efterladtes Del. op til Behandling.
Sonderborg, i November 1927.

P. ). Lassen.

Erhvervsmuligheder.
Indenfor vor Organisation er der for Aar tilbage
ved forskellige Lejligheder flaaet til Lyd for enkelte Er
hvervsmuligheder. og hvad der her soertig toenkes paa
er blandt andet Honseavl paa Heden. Selve Ideen var
maaske god nok. men blev ikke realiseret. Tanken blev
kvalt i Fodslen, vel nok af den Grund, at der manglede
Interesse for Sagen, men man maa dog ikke straks kaste
en Tanke bort. naar der kunde vcrre Rlening i at optage
den. Tiderne er nu engang vanskelige og navnlig for
os krigsinvalider og Efterladte. Nedskæringer. Arbejdsloshed gor jo sit til at man mangen en Gang maa forsöge paa en eller anden Maade at skaffe sig en Biindtoegt.
Honseavl er vel for Tiden ikke rentabelt og fordrer mange
Udgifter, hvorfor vi ikke skal komme tilbage til den Gren
af en Erhvervsmulighed; men hvad vi ncermest med disse
Linier vil pege hen paa, og som efter vor Mening ikke
var saa vanskelig at begynde med, er Silkeavl, der skulde
anvendes som en Slags Vierhverv. I Sommerens Lob
er der blevet skrevet meget om Silkeavl, og der er adskillige der er rejst til en Forsogsskole, for der at tage
Silkeavlen noermere i Ojesyn. En krigsinvalid eller Enke
f. Eks., som ejer et Stykke Havejord eller har Lejlighed
til at pagte et Stykke Jord, kunde let skaffe sig et Vierhverv
og ikke saa lidt indbringende endda, da Udgifterne til
dette Foretagende er helt minimal. Den danske Silkeavl
eksisterer siden Aaret 1900 og har Forsogsstation og Planteskole i Vridsloselille og Glostrup der ligger i Noerheden
af kobenhavn.
Den danske Silkeavl er ligeledes sioerkt efterspurgt,
og Selskabets Planteskole fremelsker buskformede Morbcerplanter som eventuelt samles gratis til Interesserende.
Vejledning og Smaaskrifter faas ved Henvendelse til kontoret i Glostrup. De iudhostede Kokoner kobes af Selskabet til Dagspris, der for Tiden er 1 Ore pr. Kokon.
Da Ulorbcerplanten trives overalt, saasom i Hegn, Grusgrave. Skraaninger og Lcebetter, var det jo ikke umuligt
at faa plantet saa mange Planter, at Hosten kunde blive
et Erhverv. Vi toenker paa 80 til 100000 kokoner, der
vilde vcere et Udbytte paa 800 til 1000 kr. Arbejdet
er let og derfor soerlig egnet for krigsinvalider og Efterladte. Overfor Interesserende stiller Bladudvalget sig
gerne til Raadighed og besvarer ligeledes alle Sporgsmaal desangaaende.
Redaktionen.
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Sonderborg Amtsorganisation
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Trcekningstiste
ved Basaren i Sonderborg den 5. og 6. Novbr. 1927.
1. Gevinst Nr. 2895
2.
..
.. 1508

15. Gevinst Nr. 1549
,. 1618
16.
114
.. 1886
17.
2803
..
298
18.
2740
6.
..
1857
19.
552
7.
.. 2549
20.
930
8.
.,
898
21.
992
9.
..
557
22.
718
10.
..
299
23.
2944
11.
..
244
24.
193
12.
25. Gevinst Nr. 2480
Den sidste Gevinst (en Kulkasse med Indsats) er
endnu ikke afhentet, og Udvalget beder hermed den betrceffende om at afhente samme inden 10. December, da
den ellers vil tilfalde Foreningen.
4.
5.

13. Gevinst Nr. 899
14.
..
.. 2184

Advalget.

*

*

Alle dem som har stillet sig velvillig til Raadighed
ved vor Vasar. ved Opbygningen og ved anden Hjcelp siger
vi hermed vor bedste Tak. En scerlig Tak for de af Uledlemmer indenfor Ullernp Afdeling stiftede Sager.

Amtsorganisationen Sonderborg afholder Delegeretmode Sondag. den 11. December. Formiddag Kl. 9
paa Gceftgivergaarden Danmark, hvortil man indbyder
alle Lokalforeningers Repræsentanter.
Dagsorden:
1. Vasaren 1927.
a) Veretning og Regnskabsfremloeggelse.
b) Hvorledes Overskudet skal anvendes.
2. Eventuelt.
Der indbydes kun ad denne Vej. hvorfor vi anmoder
alle Afdelinger indenfor Sonderborg Amtsorganisation
om at give Mode.

Bestyrelsen.

Afdeling Sonderborg
afholder stort Gaasespil med Bortlodning Lordag. den
3. December 1927, kl. 8 Aften, paa Lolossenm.
Gevinsterne overstiger hvad vi hidtil har budt paa,
blandt andet et Svin.

Udvalget.

-i-

Sonderborg

Afdeling

-i-

afholder

Medlemsmode

Onsdag. 7. Dcbr. Aften kl. 8 paa hotel „kobenhavn"
Dagsorden bekendtgores ved ZNodet.

Tandslet Afdeling

>

afholder Mode, Torsdag, den «.December, kl. 7^
i Ertebjerg Kro.
P, Lassen. Sonderborg. la.er,

Afdeling Nordborg

I

afholdt Lordag. den 12. November en koncert med efterfolgende Bal i Foreningslokalet i Nordborg. Den >tte
Fest fik et ret gemyttigt Forlob, hvad kammerat Vruck
mann. Augustenborg, med sit fortrinlige Drengeorkes
vel nok har gjort fin Broderpart til. Der skal ogsaa her
paa dette Sted siges kammerat Bruckmann mange Tak
for den Velvilje han har bevist og stadig viser overfor

Krigs-Invaliden"
vor Afdeling. Sikkert er. var alle Medlemmer kun befjoelet med en Brokdel af den Interesse som Brückmann
er i Besiddelse af, kunde en Afdeling sagtens samle sine
Medlemmer, men dette skorter desvcerre paa de fleste
Steder, og saadan ogsaa her hos os.
Omegnens ncermeste Afdelinger faasom Augustenborg.
Guderup og Svenstrup var indbudte, men desvcerre var
der kun modt faa, ogsaa fra vor egen Afdeling var der
kun modt et ringe Antal. Jeg mener, at naar Indbydelserne sendes ud til en saadan lille Foranstaltning,
saavel som til en Generalforsamling, saa burde Med
lemmerne gore alt for at komme til Stede, for der er
dog Stedet, hvor kammeratskabssolelsen i Skyttegravene
fra krigsaarene skal fortfcettes og dyrkes.
Mit Snfke og Haab er derfor, at Medlemmerne ved
ncrste Lejlighed, naar Afdelingen foretager sig noget Nyt.
moder op i fuldt Antal og med godt Humor for dermed
at bevise, at Foreningen i Nordborg endnu er fuldt leve
dygtig.

Lharlestonmanden.

Afdeling Graasten

I!

afholdt ordiucert Medlemsmode den 2. November 1927
med en Dagsorden paa 4 Punkter.
Der optoges 6 nye Medlemmer, Peter Dall. Emil
Gaul, Lorenz Erichsen. Heinrich Asmussen og I. Andresen,
der med Forsamlingens Samtykke blev optaget som Medlemmer.
Da Sekretæren ikke var modt, oplcestes protokollen
fra sidste Mode af Formanden. Punkt 3 angaaende Afholdelse af en Juletræsfest blev enstemmigt afslaaet. Et
Forslag fra Formanden om til ncefte Mode at indbyde
Damerne til et fcelles kaffebord blev vedtaget.
Man blev enige om at foranstalte en Gættekonkur
rence og amerikansk Auktion. Modet skulde afholdes den
13. December d. A. hos Gcestgiver Jebsen. For at alle
Medlemmer kan deltage i en saadan Sammenkomst, vil
der gaa en Tegningsliste rundt til alle Medlemmer, og
samtidig vil der blive uddelt et kaffekork lydende paa
50 Ore.
Efter at endnu et Par Sporgsmaal var droftede,
sluttedes Modet.
Der henstilles til Medlemmerne om at mode
talrigt ved vore Moder, det er jo kedeligt, at der hver
Gang vi har Mode kun moder saa faa. Det man for
handler angaar dog alle Medlemmer, og vi arbejder da
alle i fcelles Interesse. Derfor kammerater og kammeratinder, slut Jer ind i vore Rcekker, naar vi holder Mode.

P. F. V.:
Thomas Matzen, Sekretcer.

Spsrge-Rubriken
Er der fra Hovedbestyrelsen sket Henvendelse til Regeringen eller sonderjydskFond angaaendeDnvalidecyklen?

^

Redaktionen.

Der vil altid i vort Blad kunde fremsendes Sporasmaal der vil blive besvaret forstkommende Udaave efter
at Sporgsmaalet er indgaaet til os.

Henvendelser til Foreningen
henvendelser om Optagelse i „Foreningen for ssnderjydske Krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte" kan ske til esterncevnte Lokalbestyrelser
eller til Hovedbestyrelsen.
'
Hovedbestyrelsen:
Formand: Invalidekonsulent p. Petersen, Aarosnndvej 29, Haderslev
Næstformand: Invalidekonsulent Ar. Andresen, Sondergade 32, Tander
hovedkasserer: Aontorbestyrer H. Mortensen, katsund 3, Haderslev.
--4 ^ekrekter: kontorist H. Clausen, Ahlmannsve) 19, Sonderbora
Stedfortrædende Sekretoer: I. p. Lassen. Laagma) pr. Egernsund
Amtsorganisationen Sonderborg: Hans Petersen.
Lokalafdelingernes Bestyrelse:
Aabenraa: Friedrich Brandt. Store pottegade 19. Aabenraa
Augustenborg: Musiker I.E. Brugmann. Augustenborg.
Bredebro: Frederik Mikkelsen, Borg pr. Bredebro.
Broager: Snedker Hans Madsen. Skelde.
Bovrup: Gcestgiver Johannsen, Bovrup.
Bolderslev: Jes Simonsen, Boldcrslev.
Christiansfeld- Johan Andersen. Tyrstrnp pr. Christiansfeld.
Egernsund: p, Hansen. Egernsund.
Egen: Johannes Lassen, Eistrup pr. Guderup.
Graasten: Malermester H. Thomsen, Graasten.
Gramby: Snedkermester A. Arisk. Gramby.
Haderslev: Invalidekonsulent p. Petersen. Aarosnndvej 29. Haderslev.
Hellevad: Kobmand A. Terp, Hellevad.
Hjordkcer: Johannes Torp, Hjordkcer St.
Horup: Smedemester H. Büchmann, Horup.
Kegnces: Ehr. plett, Sonderby pr. Aegnces.
Lojtkirkeby: Hans Degn, Lojtkirkeby.
Lognmkloster: H. Hartkopf, Logumkloster.
Lysabild: Christian Madsen, Skovby.
Nordborg: Bogtrykker A. Lorenzen, Nordborg.
Rinkenoes: Andreas Hinrichsen. Oahlsgaard pr. Rinkences.
Rodekro: Bagermester H. N. Andersen, Rodekro,
Rodding: I. Lunding, Rodding.
Skodborg: H. Tandrup, Skodborg.
Stubbcek: Hans Rasmussen, Stubbcek.
Svenstrup: Christen Christensen, Svenstrup.
Sonderborg: M. Hammer, Airkegade, Sonderborg.
Tandslet: Anders Schmidt, Aanerholm. pr. Tandslet.
>
Tinglev: Aobmand I. Nissen, Tinglev.
Toftlund: Skomagermester I. Oetlessen, Toftlund.
Tonder: Invalidekonsuleut Fr. Andresen. Sondergade 32. Tender.
Uge-kliplev: A. B. Andresen, Uge.
Ulkebol: Christian Horne, Acer pr. Sonderborg.
Ullerup: Iver Madsen, Avnbol.
Bedsted: Niets Petersen, Bedbol pr Marstrup.
Bester-Sottrup: Chr. Cggers. Vester-Sottrup.
Bojens: Johan Nissen, Jernbanegade, Bojens.
Osby: Johan Skroder, Hejsager.
Oster-Lognm: Forpagter Lund, Hovslund.

i

Rinkenoes Afdeling

^

Annoncer

afhoder

Osnl ZIZsus sen.

Medlemsmode

XaretmaZer

i Rinkenoes Overkro. Onsdag den 9. Dcbr. Aften kl. 8
med folgende Dagsorden:
1. Afregning fra Lottospillet. 2. Julefesten. 3. Forskelligt.
p. B. V.

A. Hinrichsen.

^

K^e Vogne
d^kler,
og Xarosserier laves
Liier og I^an^krngsniaslciner
repareres
separationer u^tsres
til billigste Dagspriser
^It Xlejnsmeclearke^cle
Aabenraa - LarlcinsIIegscle 8
XriAziovsIicler 10«/« Rakst

„Krigs-Knvaliden redigeres af H. Clausen - Sonderborg. Kastaniealle S, St. og H, Petersen - Horup; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af ..Krigsinvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 245.

Z
Z
Z
^
Z
A

Ä7,

kencite Vine
Sneuäsalg
fov
Ssnäerborg

^ Xul - Xc>l<8 c»Z Lriketter ^
D
E kaad - Sonderborg I
^ I^aZer: IerndaneZa<5e 19 - l'eleton ?26 ^

aräsrolzs - ?oriisrs vecl
Ilosv. karvsL oZ rsriLSS hurtig
Veier 9önnicl?sen - perlegacke yo - Teles. 44b " Ssnclerborg
til moäsrats ?riLS?
K. Heutsokkein

Barber- og
Arisor-Salon

Hotel kobenhavn
Sonderborg
HyZZeliZe Vserelser

anketales.
private Laller
k^orretninZen lukkes
l>ver vsZ Kl. 7 - ^srclsZ Kl. 10 Peter Christensen. Telef. 250
kerle^aäe 6?
8on6erborK
saavel roget som fersk

Se

Orabe
Lrod - kruAt - (ütiol^olacle

vulkaniseringsanslalt og
Cyklereparationsvlerksled
^iskeksnlHen
St. Raadhusgade 14
Gummisodloj
IVLN » c s s
di.-tlavneza^Ie 18 - Isl.^58 Carl A. I^islssn Hans Uetersen
hos

Vindue

Heinrich Petersen

(ticll. Smil Sacke)
- - Maskinfabrik - Reparationsværksted
Zii^sboi-z ^sjsi-imas^kiek-

/^6l>emti^k5 Va^m6ZnlW9 wi-

^ 9ravit» 8^Xrver H
" XvvtvrI^«llZan^4

^
I^aZer ^M8en8^aäe 19 12

Islsf. 19

l^ksl-

lelsf. 19

Agiter
for vor Organisation!

Sonderborg kur- og Badeanstalt

ss>siZLkLc>ii(Z

og Symaskine»*
Reparationer uätores
t!l moäerate kriser
HonäerliavneAaäe 3l)
8onäerdorK

L^erAAaäe 25 - 8e»n6erdor^

RaZio Moäwgsrs
fra Sonderborg Amts

Radio Central
er bedst, da de er specielt
bygget for vore
Modtagerforhold

kod hos de averlerende!

SSdir)^^SO?iQ
(Inzell.: ^srZen Andersen)
Det stsrste IlclvalZ
Den keclste Vare
Den dilli^ste?ris
?e1ekc>n 62

E. Reis

Jernbanegade 20 - Telefon 249

Karbade, Dampbade, Lysbade, alle
Slags medicinske Bade, Massage

MNenslager
. Skiserlktter
Sonderborg

Sygebehandling esler Llegeordination!

tvis a vis Amtsbanegaarden)

t/AQ V/oli lenborzz
Velsmsgenile og llnsj!
VVS?AV

Msbln
I. d.IsrZensen

^L-lileAStle 7 - l^elekon 637
I. Kl. Kolonial-, Delikatesseog Fedevare-Forretning

(Ful^smed

?ISIL

?. Lvlirvnil«
?erl-g. 52 LMVLKKWl; 5el°k. Z17
Msbelstotker, stribeäe (?aräiner vseves paa Lestillinx

Storste Udvalg v.N°n

Telef. 354

Glarmester Verleg. 68

Jernbanegade 25 s

Aicharä Luleås - ZsnÄsrdorg
.

^

8xeew1vser!i8teä kor ^linSeruäslibninA

lslsk.575

VA ^utorexarillioner HsrZZ. 25 >Z.

fsrsts oz sslc>5te 5ps(ia>fori'etninz i l<atfs oz Kontitui'e«'

Z^skvs^ kolgeplsllei'
Fremtidens Tagbeklcedning
-»b«k-ier
lelessou 176 - 177

Lroll do., 8snclerliorA

^ L'.

Hver krigsbeskadiget bor vcere Medlem af vor
'

Organisation!

»K«IS
Jei-absoegsäe 5

8St^I)LRL0RQ

?ele5c,ll ^Ir. 350

Ar. ZNahelt. Blikkenslagermester 5
St. Raadhusgade 17 - Telefon 810

8^Sl*8^e II^valZ j Herre- 0Z OrenZelclseäer

anbstalsr
(ykler -

H/maskinsr "

P^Iezscls 21

^ivkkoi'n
Skrceddermester
Sonderborg

öarnsvozns

^Lj?ai'ation5vss»'!<5tscl

-

Liliegade 9

udforer alt Skrædderarbejde
efter ZNaal i I. kl. Udforelse

Filial af
Sodal farveriog Tojrensnings-Etablissement

H^potlie^torretliinA
8. ?0«I.

lelefon 5^0

IVISS!^

Automobiler, ^lotorc^Iiler
Reparations -Vserlisteä
k<>8
1^. Iss.rssri IeIet.Z86 8onäerborA ^isAaäe22
8MVKKKVK«
Zt. I?SZ<!>>U5ZS<IS 18
I.
/l8M8 ?k!ks8kl1
ksb^r

lullet

8 S ^ V L R L 0 « e
Sonder borg
l'eleton 453
ank etsier
Xontor tor (?run6l?ox8aZer
alt i kolonialvarer til
Ljenäoinslianäel - Xontrakter
rimeliZe ?riser
Telefon 717 - Dybbolgade 11 a
testamenter m. m.

Lranät

Sonderborgs celdsie

kolonialvareforretning
Telefon ^

perleg.

371

54
Specialitet:

Daglig frisk brcendk kaffe

Stort Udvalg ikobber
og Messinggenstande
samt alt tilHusholdning henhorende

Xislsetli

^ernlzslleZaäe 6
MM yens celdste og billigste

UW Glarmesterforretning
og Billedhandel

Lille^indramniaZ

I-Iote>
Iricisli.: k-KIt? l-1/XKOt
Lmuk OA li^ASÜA Restaurant vscl Ztrancisr,

'rsisfon siv

Storste Udvalg i kun bedste kvaliteter
og sIRiil killigsie

IlerreelcviperinAskorretninZ
Vinliandel
ik. Vine -- (vammel Rom Sonderborg - Perlegade 5l
ssolgen billigst!

- 8sncierI?0rA

> I^ul - I^oks - briketter - lFrsencle ^
>

IZ LI. I^>CiieseIs>esk ^
Ssnckerborg - Rongevej 58
^

Lagerkontor vect Kutkajen - telefoner Z8, 2z og 404

119-120

SruncU. ,90, piano- og Musikkus Grunclt. ,yo,

'kakkelovne - komfurer - Vaskekedler >?

XU

Zsn6srkorA -

^sok. o. Lawaet) - Sonclerborg

^,s?

HÄl18EU ^

oZ I^IikkelVarer

QraverinZ ox Reparation!I
ucltsres i e^et Vserkste^ D

fsrsteklasses
pianoer, I)arnioniunier og alle Musikinstrumenter
til billigste priser!

l^stSs' ^alilsson
LL>l^I

telefon 274

8t«rste l^azer i psene
k^orseringer, Kr^llup8gsver
i (Zullt, 8slv, ?let

Deres d^^Ier oZ ^^masl^iner
hos z. Slaugaard' Sonderborg
Ksb8tsrste
Udvalg - LilliZste ?riser

Lsncisk'bOi'A l.sscisr'lisiiclsl
l^srlsZ. so

Holger Hansen
juveler - (^ul^smeck

^

s
s
. <u
S
S

Virk for Bladets Udbredelse.

^-z
s
.s

VLN 1.

Nr. 10

sln^llis I ü n v c i » s c « l l 5
I

5er°ks°-8-c!e 5

8S^V^L0I^(Z

?-lek°° Nr. Z50

!II R 8tsr8te IldvalZ i Herre- 0Z vrenZMzeäer
anbefaler

(^l<!si' - 5yms5^insi' - Larnevozne
leleion 540
k-vflegs^s 21
^spai'ationzvssi'kzts^

Fr. ZNatzelt. Blikkenslagermester
St. Raadhusgade 17

- Telefon 810

Stort Udvalg ikobber
og Messinggenstande
samt alt tilHusholdning henhorende

^

I

Livkkann
Skræddermester
Sonderborg -

Liliegade 9

w udforer alt Skrædderarbejde ^sder äv deÜ8t «A dilliZst
kos
sz efter ZNaal i I. kl. Udforelse

z

4. ^arASNA

1928

Filial af
Sodal Farveriog Tojrensnings-Etablissement

I,. I^s-rss».
86XVLKK0K0 lolsfon
2S5
5t. ^aa<IIiu5za<!o 18

l Hypvtlie^torretmnA
k8ls1U8 ^tks8kl!
8. rom.

Lranc^t K Xislsetli
JervkaneAsäe 6

^ Kolonialvareforretning
T Telefon ^
54

371

Specialitet:

! Daglig frisk brcendt kaffe

Heyens celdste og billigste
M ^ Glarmesterforretning
og Villedhandel

Lille6in6ramninZ

Lsiiclsi'dol'Z I.sscisl'IiÄiicls!
I^Stsr i^alilssorl
l^srlsg. 8<D

3!3I^I

l'sisfon 510

-^1
^Kakkelovne - komfurer - Vaskekedler
Storste Udvalg i kun bedste kvaliteter
og sliiri killigsie Anisen

^ Hansen ^
- SoriäerdvrZ
1^ ^ icuz.»«I»0ci.
»Irtiesslslrsk ^
Ssntlerborg - Kongevej z8
—

^ ^ Rul - Roks - kriketter - kr«näe ^
^
Lagerkontor vecHiulkajen telefoner Z8, 2Z og 404

luveler - (?uldsmec1
telekon 274
Stsrste I^sZer i psene
k^orseringer, kr^llupgzsVer
i (Zull!, 8slV, ?«et
oz I>likkelvarer
I! (^raverinZ c>Z Reparation II
II u<15e>res i exet V-erlcsteck Is

IeIek.Z86 8onäerdorA ^l8Zsäe22

11I1

^ !^Äl1886l1

I X ^ > iI I I

8 5 S N D L K L 0 k e
Sonder borg
telefon 453
anketaler
alt i Xolomalvarer til
Xontor tor lFrnnäboxsaxer
rimeliZe ?riser
Z Ljenäomslianäel - Kontrakter
Telefon 717 - Dybbolgade 11 a
testamenter m. m.
Sonderborgs oeldste

Holger Hansen

?. s. Ki l n i:
Automobiler, ^IvtorcMer
Keparation8 -Vzerlcsteä

l.

Zon6s K0 5 - ^>f 119-120

Deres (^y^ler 0Z S^mas^iner
hos z. Stougaard - Sonderborg
8torste I^dval^ - LilliZste ?riser
^srsteklasses
pianoer, I)arrnoniurner og alle Lkusikinstrurnenter
til billigste priser!

^ok. e. Lawaetz - Sonäerborg
SrunÄl. IY0I piano- og Musikbus GruntU. ,yo,

Hotel
Inclsli.:
Lmuk OF

Restaurant vecl Ltran^sn

HerreekviperinZskorretninA
F. U. Ns.iIallÄ
Vinliari^el
- Perlegade 51
Vine (?ammel ^om Sonderborg
sseigen billigst^
s
S
S

O

/U? i s
SS.

VV.

F.

ssQÄsrlsorx

os'

kenclte Vine ^ I5ul -- Xol^s 0A Briketter ^
Sneuclsalg
I
C. kaad - Sonderborg D
for
^
I^ser:
^ernkaneZaäe 19 - ^eleton 726 ^
WÄV
Zisncierborg
/Init
aräsrods - portiers - L^inä Stsrsle Udvalg
vect
oZ rsusss listig
Veter 9önnicbsen perlegacke yo - ^eles. 446 - Ssnclerborg ^osv.tilfarvss
Nioäsrats briser
K. IZeuisvkdein
Hokel kobenhavn
?. Lelirencl«
Sonderborg
Barber- og
H^ZZeliZe Vserelser ^lobelstotker, stribeäe (?ar- eni;.
Frissr-Salon
(^cxät Xslcl^en
äiner vseves paa Lestillinx
ankekales.
Z?rivate
Laller
k ^orretnmZen Iukke8
kver OsZ KI. 7 - I^sräsZ KI. 10 Peter Christensen,
250
Drabe
kerlexaäe 63 TonäerborZ
I. t!.IsrZen8en
^blexade 7 - l'eleton 637
Se
I.kl. Kolonial-, Delikatesse6.lA^ saavel roget som fersk
paa
Pladsen

?erleA. 52

8UDZIMKK

1°elek. 317

Nobler

Telef.

(Fuldsmed

og Aedevare-Horretning

Lro^ - ?ruZt - dliolcolade

Vindue

hos

I^is^eksnrllen

Sk. Raadhusgade 14

Vulkaniseringsanskall og
Wlereparalionsnsrksted
GnnnnisMgj

ivcn ncss
^.-^avnezacis 18 - lel. ^»58 Carl A. I^islssn Hans Uetersen
(ticll. Cmil Sacke)
ö^erAAac^e 25 - 8sn<äerI)0rA
Maskinfabrik
Heinrich Petersen Reparationsværksted RaÄio Moätagsrs
^ilksboi'z /^ejsi'imZZkiiisk'
^ k)'MmateriaIer ^
D; Kranit - Lkserver ^

^ kovtorI^sllKan^4 ^
I^aZvr ^in8en8Zaäe 10 12

/^sllsmt^kz Vai-msanlssz for
Isisf. 19
l<irkor ^ Islsf. 19
Agiter
for vor Organisation!

Ssnderborg Kur- og Vadeanstall
Jernbanegade 20 - Telefon 249

Karbade, Dampbade, Lysbade, alle
Slags medicinske Bade, Massage

Sygebehandling ester Lirgeordinalion!

U g » wolilsnbsi-ZZ
Vslsinsgvnrls og

VUSI^V «o»>.ci«scnv
isrzts oz sslcizts ^pecialtorretninz i ^stis oz i<onfiiursr
Askvsl kolgeplsilei'

og Temaskine»»

Reparationer uätores
til moderate kriser
HonäerkavlleZaäe 3l1
8onäerborA

fra Sonderborg Amts

Radio Central
er bedst, da de er specielt
bygget for vore
Modtagerforhold

Kob hos de averterende!

E. Reis

Blikkenslager - Skiserloeller
Sonderborg

(Inckeli.: ^srZen ^nckersen)

Det storste IldvalZ
Den bedste Vare
Den lzilliZste?ris
^elekon 62

!LS
Telef. 354

Glarmester

Jernbanegade 25 a
(vis o vis Amtsbanegaarden)

I^ic^arÄ
^ 2sn3erI?Org
Lpeeialvserksteü kor ^linäerväslidninA
?s1sk. S7S o^ Autoreparationer ^srgg. 2S

Fremtidens Tagbeklcedning

anbefaler Ltolc

perleg. 68

(^0., 8sN^erborA

telefon 176 - 177

Hver krigsbeskadiget bor vcere Medlem af vor Organisation!

HMS'Jnvaliöen
^

Medlemsblad

for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
4. Aargang
Sen 1. Zanuar M8
Ar. 10
er der opstaaet Nod og Elendighed i mangt et
ZM KWWUNWD^ Hjem.
I denne Tid, hvor det er vanskeligt
at opnaa Arbejde for sunde og raske Mcend, er
W
det ncesten umuligt at opnaa nogen Beskæftigelse
G
for Folk med nedsat Arbejdsevne. Vi maa
'M st
apellere kil Befolkningens Velvillie om
iW
W derfor
at tage Hensyn til Invaliderne ved Ansættelse
M af Arbejdskraft.
W
krigens Zolger ruger endnu over Landene
De store Juleklokker, de ringer Freden ind.
vi elsker deres hojtidsfnlde klange!
Og har vi Sorg i Hjertet og Taarer paa vor kind,
vi lytter vemodsfuldt til Julens Sange.
har Livet end lagt om os sin haarde. kolde Ring
og tynget os med Savnets bitre Smerte,
har efter Livets Mening vi stirret os omkring.
mens Sorgen tynged paa vort syge Hjerte.
Saa kom dog Julebud, den store Julens Fest.
med Fred og Gloede ind i vore Hjerter.
I kirke og i Hjem straaler Lys mod hver en Gcest
og teender Haab med tusinde smaa Kerter.
Det er, som paa vor Pande en kcerlig Haand blev lagt,
og som en Mor os hvisker Ord saa omme:
..Mit Barn. se fremad, opad. — vcer trostig. uforsagt,
hvis du kun redder Hjertets varme Stromme!"
Og Juletræet lyser i sin gyldne Straaleglans. —
vi foler, Isen om vort Hjerte bristed, —
mens fra vor Barndomshave en dejlig Mindekrans
vi binder til de kcere vi har mistet.
De store Juleklokker. — de ringer Gloede ud,
som Vorn vi alle blive vil saa gerne —
O, skcenk os fra din Himmel, du store, milde Gud
den Fred, der findes gemt bag Julens Stjerne.
S'/'M-

Nytaarshilsen.
Ved Aarets Skifte tillader vi os herved at
onske alle vore Medlemmer, Invalider og Efterladte, et godt og velsignet Nylaar. Aaret 1927
har vceret daarligt for mange af vore Medlem
mer. Arbejdslosheden er tiltagende og derved

og det maa vcere vor pligt, efter bedste Evne
at arbejde for en Forstaaelse mellem Folkene,
at en krig ikke gentages. „Aldrig mere krig"
maa vcere vor Losen. Med dette Onske haaber
vi. at Aaret 1928 vil bringe os et Skridt fremad
i den riatiae Retning.
Hovedbestyrelsen.

De syv magre, og de syv fede Aar.
December 1920 fik vi gennem den danske Rigsdag
den midlertidige Lov over ..Sonderjydske krigsbeskadigede
og Faldnes Efterladte". Vi saa den Gang med urokkelig
Tillid og stor Forventning mod kobenhavn. Afstemningens
Efterdonninger gik endnu hojt og de givne Lofter rungede
endnu i vore Orer. Den midlertidige Lov vil selvfolgelig komme som en Julegave, en Juleoverraskelse der
vilde sprede Gloede, Tilfredshed og Tryghed i de forsorgelsesberettigedes Rcekker. Den kom, den sagde ikke
meget, det skulde voesentlig gaa videre efter de tyske
Regler. Det eneste Gode var, at vi. ved at faa vor
Rente udbetalt i danske kroner der iovrigt var Tilfcrldet
for Loven traadte i Kraft, slap for den forfoerdelige
Periode i Markinflationstiden vore kammerater i Tyskland maatte gaa igennem; men det var ikke andet end
hvad vi ventede. Ved Moderne hernede blev der stadig
og atter stadig noevnt. at 6000 Sonderjyder var bleven
derude og andre Tusinder var bleven Invalid, men naar
vi nu genforenedes med Danmark maatte vi betragtes
som et nodvendigt Offer siden vi maatte gennem krigen
for at naa til denne Genforening.
Denne midlertidige Lov fik fra alle Partier paa
Rigsdagen en velvillig Behandling og havde det Gode
— det mente vi da det var — at den gav Admmisirationen ret frie Hoender. Vi havde stadig Hort og loejt
at Danmark var Foregangsland paa den socwle Lovaivninas Omraade, og ventede at der ved Tilrettelæggelsen
og Praktiseringen af Lovens Administration vil e m e
sia noqet i den Retning. Her led vi den forste Skuffelse.
Vi havde nemlig noget der hed ..Wohlfahrtsamt" Velfcerds-

„Krigs-Invaliden"
konkor inden for hvert Amt. Disse kontorers Opgave
var ikke alene at vejlede Invalider og Efterladte ved
Fremsendelser af respektive Begceringer eller Andragender,
men de havde ogsaa ZNidler til Raadighed, saa de kunde
yde Pengehjcelp udover det der var fastlagt i Loven.
Det var efter Princippet „Hurtig Hjcelp er dobbelt Hjcelp".
Alen efter at Invalidencevnet var traadt i Virksomhed
var disse kontorers Redloeggelse noget af det forske der
blev lavek. Vi havde ogsaa, hvad de forovrigt endnu
har i Tyskland, die „provinziale Berufsberatungsstelle".
Ogsaa den er vi gaaet glip af uden at faa noget andet
eller lignende i Stedet for. Vi havde dog en hel Del
Invalider der var udrustet med den saakaldte ..EevilVersorgungsschein" der iovrigt for Ikkebenyttelse af samme
gav Ihændehaveren en Godtgorelse i Form af et soerligt
Renkekillceg. Ogsaa dette gik i Vasken uden at de Bekrochende fik nogen Ansættelse eller noget i Stedet for.
Naar vi ser bort fra den rare materielle Side maa vi
erkende, at vi staar meget daarligere end vore kammerater i Tyskland, idet den ideelle Side her snldstcendig
mangler, der tvcertiomd gennem Aarene er bleven udbygget og forbedret i Tyskland, holder vi Istancevejen
her og i Tyskland over for hinanden bliver det ravruskende
galt. Dertil kommer det velkendte Hemmelighedskræmmeri
ved Tlcevnet som har kil Folge, at der for mange Invaliders Vedkommende bliver dek umuligt ak give deres
klager eller Indsigelser til Raadet et Indhold der vejer
noget. Saa, naar der kritiseres fra vor Side. saa er
det sandelig med god Grund, men ganske bortset herfra,
maa dog enhver der har en kende Menneskekendskab indromme, at intet i hojere Grad er paagjort til at svoekke
Tilliden end Hemmelighedskræmmeri. Dette Sporgsmaal
skal jeg dog senere behandle scerskilt. Her kun dette korte
Rids for at vise, at vi ikke har kritiseret uden Grund,
men beklageligvis endnu for en stor Del uden synlige
Resultater. Det maa vi i December 1927 erkende. TNen
lad os betragte den sorlobne 7-aars periode, og haabe
paa, at vi har de 7 fede Aar i vente. Jeg tcenker her
paa den af os onskede Revision af Lov Nr. 100 af
24. Alarts 1924. Lad os haabe at det Rigsdagsndvalg
der faar med denne Lovs Revision at gore, vil vise i
det mindste cerlig Villie til at trcenge til Bunds, scerlig
i det vanskelige problem der kaldes den ideelle Forsorg.
Og lad os haabe at det vil ske snarest, saa ikke alt for
mange Invalider kommer til at bukke under. Og faaledes
ikke alene bliver et krigsoffer, men ogsaa et Offer for
en mangelfuld Lov og en snæversynet Administration.
Ja, kammerater, det er en trist Juleartikel og jeg
beklager dybt at jeg ikke kan skrive anderledes; men lad
os ogsaa her haabe at vi endelig faar en Losning vi
kan vcere tjent med, og som Foregangslandet Danmark
kan vcere bekendt.

p. I. Lassen.

Silkeavl.
I sidste Udgave gav vi i faa Linier et lille Vink
med Henblik paa Biindtcegt eller Bierhverv passende for
krigsinvalider. Den lille Erhvervsgren vi i Artiklen
pegede hen paa var Silkeavl; og da det har visk sig at der
er flere Invalider, der har Interesse for Sagen, ser vi
os foranlediget til her i vort Blad at fremkomme med
alle de Oplysninger, vedrorende Silkeavl, vi for Tiden
sidder inde med.

Forst og fremmest maa vi gore opmcerksom paa, ak
Silkeavl til at begynde med kun maa betragtes som Bi
indtcegt eller Bierhverv. Dek er jo naturligt at alt forst
skal indarbejdes, og ingen maa tro, at man her straks
kan tjene tusinder af kroner med det samme.
For nu at komme til at avle Silke, maa man forst
plante Morbcertrceerne. Denne plante kan kobes i tre
forskellige Storrelser. et-, to- og treaars planker oa koster
forholdsvis 3.10 og 25 Ore pr. Skk. planten trives overalt, den plantes om Foraaret. Jorden maa vcere dybt
gravet og godt renset. I de forste 3—4 Aar maa den
ikke benyttes til Silkeavl (derfor er det fordelagtigt ak
kobe 3aars planker) og saa kun klippes med en meget
varsom Haand, saa den holder sig iMands Hojde og formes
smukt. Den er saaledes en pryd for enhver Have. hvad
enten den anbringes i Heek, i Loeboelte eller Buskask. Den
trives ogsaa i plantager, hvor der er Tale om storre
Drift, og plantes da i 2^ Alens Afstand paa hvert Led
saaledes ak den kan renses paa kryds og kvcers imellem
plankerne. Buskene skal have Lys og Sol. En vel udviklet Busk paa 6 Aar kan fode 50 Larver. Til5000Larver
f. Eks. behoves altsaa 100 Buske, og de optager et Areal
paa 500 kvadrat Alen. ZNed Undtagelse af Bladindplukningen foregaar alt Arbejde indendors. Larverne anbringes paa Hylder, hvorpaa de efterhaanden som de
vokser, spredes ud, saaledes at der, naar de har naaet
den hojeste Udvikling optager en
Hyldeplads til 500
Larver. Ved mindre Opfodninger kan man godt nndvcere
Hylder. Larverne kan da anbringes overalt hvor der er
plads, som f. Eks. paa Loftet, Gulvet, Bord. Stole osv.
I en almindelig Stue kan anbringes Hylder, og man kan
opsode indtil 5000 Larver. Larverne ligger stille og fodres
3—4 Gange daglig med ZNorboerblade. Hver 4. eller 5.
Dag skifter de Hud det varer ca. et par Dogn og maa
i denne Tid ikke fordres. Efter hvert Hudskifte spredes
Larverne. Ea. 10 Dage efter 4. Hudskifte indspinder de
sig; 8 Dage derefter opsamler man saa kokonerne der
renses for dek omgivende Svobe, hvorefter de dampes
under Laag i en Grubekedel til de er torre. Derpaa
anbringes de paa et luftigt, men ikke solbeskinnet Sted
en Rlaanedstid. kokonerne er nu foerdige, man sorterer
dem ved at fjerne de plettede og mislykkede og som samles
for sig; de gode og rene sendes til Silkeavlens kontor
der betaler kurspris for gode Varer. Af Redskaber behoves der saa godt som ingen, det hele der fordres er
en Saks, lidt Svovl, lidt Halm, et par Spaaner og lidt
Broende til Dampning og Opfyring i et par Dage under
Indspindingstiden.
Det er saaledes de to staaende Hovedpunkter, som
vi her har gjort Rede for og tilfidst skal der yderligere
slaas fast at det ogsaa drejer sig om to ligebetydende
Virksomhedsgrene navnlig:
1. Selve Silkeavlen som Bierhverv for den mindrebemidlede og mindre arbejdsdygtige Landbefolkning, hvorved tillige hidindtil ubenyttede eller uokonomifk benyttede
Arealer kan gores ydedygtige.
2. En Industri, som kan sysselsatte en ZNoengde
Mennesker i Byerne og pengene bliver holdt inde i
Landet, kan det forste af disse Virksomhedsgrene vinde
almindelig Udbredelse vil det andet folge automatisk efter.
Vi har sogt denne Forbindelse da vi er af den
Mening, at det er et let Arbejde at udfore, her var en
passende Erhvervsgren for os krigsofre, og som mange
burde forsoge. Det er os et begrcenset Antal Smaaskrifter stillet til Raadighed, som kan faas ved Henvendelse
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fra 100 kr. til 50 kr., konsirmationshjcelpen fra 20 kr.
ned til 15 Kr., Sygehjcelpen blev uforandret. Der blev
givet Bestyrelsen frie Hcender til at yde Sygehjoelp i PorRedaktionen. tioner fra 10, 15, 20. 25 og op til 50 kr. hvor soerlige
Forhold talte derfor. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Kunde de Midler man i Aar raadede over ikke slaa til
j
Sonderborg Amtsorganisation
I bemyndigede Forsamlingen Bestyrelsen til at tage as
afholdt, som meddelt i sidste Udgave, ordinoert Delegeret- Reservefonden.
Paa Forslag blev der bevilget Indsamleren 100 kr.
mode Sondagen den 11. December. Formiddag kl. 9 paa
Sonderborg
Afdeling bevilgtes et soerlig Tilskud paa
Gcestgivergaarden ..Danmark".
As 16 Afdelinger var de 8 Afdelinger reproesenteret 100 Kr. og en Restbeholdning af 80 Tavler Chocolade,
da Sonderborg Afdeling jo dog er den Afdeling der for
med 20 Delegerede.
en
stor Del arrangerer Basaren. For det store Arbejde ForFormanden Hans Petersen. Horup aabnede Modet ved
9 Tiden, idet han bod Forsamlingen Velkommen. Han manden Aaret igennem yder vor Amtsorganisation bevilgtes
kunde kun beklage at der var modt saa faa. Skylden der ham 100 kr. Under Eventuelt drostede man forkunde maaske ligge deri. at vi denne.Gang havde und skellige Foreningsanliggender, blandt andet blev der nedladt at udsende scerlig Indbydelse; for at spare paa Porto- sat et Udvalg bestaaende as Bestyrelsen til at udarbejde
kontoen, havde vi kun indbudt til dette Mode gennem et Forslag A.-O. onskede behandlet ved nceste Fællesmode
Krigsinvaliden. Alan skulde jo dog tro at Afdelingens i Tinglev.
Modet sluttedes ved 1^/2 Tiden.
Bestyrelse lcesie Bladet. Skylden af denne Grund kan
H. Clausen, Sekretoer.
ligesaa godt tilskrives Lokalforeningens Bestyrelse. Den
forelagte Dagsorden blev godkendt, og man gik derfra
^
Afdeling Sonderborg
I
over til Behandling as samme.
Der behandledes:
I Folge Sonderborg Afdelings Beretning fra sidste
Punkt 1. Basaren 1927. a) Beretning og Regn- Medlemsmode har denne besluttet at starte en Sparefor
skabsfremlceggelse.
ening. og efter hvad vi erfarer saa er Udvalget saa vidt
Hertil tog Formanden Ordet og aflagde Beretmng fremme med Arbejdet, at Spareforeningen, som boerer
over Basarens Forlob. Den var i det store og hele Navnet ..Julens Gloede" kan begynde sin Virksomhed efter
gaaet ret godt. og efter hvad han kunde domme havde 1. Januar. Vi kan kun onfke Udvalget og Bestyrelsen
scerligt i Aar enhver ydet sit bedste til, at faa Basaren Lykke og Held med det nye Foretagende, og vi vil ikke
saa vellykket som mulig. Ogsaa alle Byens Forretnings- undlade gennem Bladet at henstille til alle Medlemmer,
folk havde vist sig offervillig i Aar. Da vi nu maa huske ogsaa Ikke-Medlemmer, om at stolte Sagen, naar Oppaa de daarlige Tider der hersker rundt omkring, og da kroeveren kommer i det nye Aar.
Lodsedlerne til den store Bortlodning blev reduceret fra
Naar man ser paa de opsparede Summer andre Steder
4500 ned til 3000, saa maa vi dog betegne Basaren som fra, der dog ikke er helt fmaa, vil man dog i denne Tid
vellykket og betragte Overskudet som ret godt. Det skal hvor man ser Noden vokser noesten for hver Dag. fole
ogsaa siges her, at Lokalafdelingerne for de kommende Aar Trang til at spare en Skilling om den aldrig er saa lille.
arbejder hen til at scelge alle Lodsedler. Der havde de
Vi gaar nok ikke lyse Tider i Mode. vi horer hist
sidste 2 Aar vceret Afdelinger iblandt, der slet ingen Lod- og her om en Nedskoering i Renten. Arbejdsloshed. Sygdom
sedler havde solgt. Afdelingerne kunde gore meget til og alt hvad man ellers er udsat for Aaret igennen. blandt
for at faa Overskudet saa stort som muligt, det kommer vore Medlemmer og scerlig der vilde en Spareskilling voere
jo dem tilgode igen. Selve Basarens Regnskab var i kcerkommen. og da scerlig ved Juletid. Derfor Medlemrevideret Stand fremlagt til Gennemsyn, det forelaa mer, ret en Appel til alle Eders Bekendte og forst og
ogsaa i Tryk. Formanden vilde anmode alle, som kom fremmest vcer selv med til at skabe noget godt.
til Sonderborg, om at henvende dem til H. Clausen for
Indbetalingen kan alle vcere med til. da der vil
at faa Indblik i Regnskabet. Det maatte voere helt blive modtaget og kvitteret fra 25 Ore op til 5.00 kr.
interessant at gennemse et saadant Regnskab, enhver fik
Staa derfor ikke tilbage selv om De er Medlem af
faa Lejlighed til at overtyde sig om at det ikke er helt en anden Spareforening.
ligetil at arrangere en Basar. Formanden gennemgik
Bladudvalget.
de forskellige Udgifts- og Indtægtsposter, med en Rede-i-igorelse om. hvorledes hele Basaren var haandhcevet.
Afdelingen
afholdt
ordinoert
Medlemsmode Onsdag,
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget og Forsamlingen
rejste sig til Tak for det store Arbejde Udvalget havde den 7. December, Aften kl. 8, paa Hotel kobenhavn.
Ved 8 Tiden aabnede Formanden. Max Hammer.
udfort.
Modet
og bod de modte Velkommen. Han mente, at
b) Hvorledes Overskudet skal anvendes?
Dette Sporgsmaal vil ikke blive helt let at enes om. der godt kunne have modt nogle flere Medlemmer til
Alle er vi klar over, at vi maa skcere ned paa de for- dette Mode, da det var en soerlig vigtig Dagsorden der
skellige Hjælpeforanstaltninger, men hvor skal vi skcere skulde behandles.
Af de behandlede Sager ncevner vi:
ned. Jeg vil dog haabe, udtalte Formanden, at vi her
Protokollen fra sidste Mode oploestes og godkendtes.
i Dag kan blive enige om et Forslag, naar vi nu skal
til at droste de forskellige Forslag der vil fremkomme i To nye Medlemmer blev tilmeldt og optaget i Foreningen.
efterfolgeude Drostelse. Det viste sig rigtigt at der var Til Basaren meddelte Formanden, at denne havde givet
delte Meninger, om hvorledes man bedst skulde anvende et Overskud paa ca. 2000 kr. Overskudet var vel nok
Pengene i Aar, men tilsidst enedes man om et Forslag ikke saa stort i Aar. men Formanden mente, at ester jom
der aik ud paa, at Begravelseshjælpen skulde nedsoettes Forholdene laa og den daarlige Tid der var over hele

til Amtsorganisationens Formand. Hans Petersen - Horup
(Als). Ligeledes kan der ved Henvendelse til samme indkobes Planter til halv Pris.
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Erhvervslivet var Overskude! ret godt. Han vilde henstille til Forsamlingen om her i Aften at fremkomme med
Forslag om. hvordan Midlerne skulde anvendes for det
kommende Aar. Der udspandt sig hertil en lcengere Droftelse inden man enedes om, at en Nedskoering var nodvendig. Det blev besluttet at foreslaa konsirmationshjcelpen nedsat til 10,00 kr. Begravelseshjoelpen skulde blive
den samme, ligeledes Sygehjælpen. Forslaget blev godkendt. Det noeste punkt paa Dagsordenen var Beretning
fra Gaasespillet. Hertil blev Ordet givet til kassereren,
der meddelte at Gaasespillet havde givet et godt Overskud
i Aar. Han oploeste det reviderede Regnskab, der balancerede med et Overskud paa 296,42 kr. Forsamlingen
godkendte Regnskabet enstemmigt. Ved Behandlingen af
det folgende punkt enedes man om at oprette en Spareforening under Navnet „Julens Gloede". De nodvendige
Forberedelser overlodes til et 5 Alands Udvalg.
Foreningen skulde allerede begynde sin Virksomhed
forsk i Januar Maaned. Der var Stemning for. i Lighed med forndgaaende Aar, at afholde en Juletræsfest
for Dornene som henvistes til et Udvalg. Da der blandt
Medlemmerne var Stemning for at oprette et Musikorkesker, blev der ligeledes nedsat et Udvalg, bestaaende af
4 Medlemmer.
Under „Eventuelt" behandledes forskellige Sager saasom, Oprettelse af en Sangforening, som henvistes til Dagsordenen til nceste Mode.
Dermed var Dagsordenen foerdig behandlet og Formanden sluttede Modet.

H. L.

Afdeling Augustenborg
Foreningsmedlemmer som tilhorer Afdeling Augusten
borg, og er i Restance med deres Vidrag til Foreningen
bedes betale samme til senest den 15. Januar 1928, da
vedkommende ellers vil blive slettet som Medlem af Foreningen.

Bestyrelsen.
En gloedelig Jul og et godt Nytaar onskes af

L. Nielsen.
I

Afdeling Graasten

j

afholdt det sædvanlige Maanedsmode Onsdag, d. 7. Debr.
med folgende Dagsorden:
1. protokol. 2. Delegeretmode i A.-O. 3. Generalforsamling for Julens Gloede og Foreningen. 4. Evtl.
protokollen fra sidste Gang var bekendtgjort i Avisen.
Til Delegeretmodet bestemtes de Delegerede, som skulde
deltage.
Under punkt 3 blev det besluttet at afholde Generalforsamling for Julens Gloede den 4. Januar 1928 og for
Foreningen den 6. Januar 1928 hos Goestgiver Jebsen
i Graasten.
Forud for Modet blev pengene fra Julens Gloede
udbetalt. Der var af ca. 170 Sparere indsamlet den
smukke Sum af godt 9000 kr., som jo er koerkomne nu til Jul.
Julens Gloede, som her i Graasten er en Gren af Foreningen blev startet i 1925 og staar i Dag med ca. 170
Sparere. Der har vceret god Fremgang i det forlobne
Aar, men vi haaber nu til uoeste Udbetaling at saa en

Forogelse af Medlemsantallet. Jeg henstiller nu til
Kammerater at mode talrigt til Generalforsamlingerne.
P. F. v.:

Thomas Matzen,
Sekretoer.

I

Logumkloster Afdelina
afholder den aarlige

Generalforsamling
paa hotel Holmplads
Tirsdag, den IZ.Zanuar 1928 Ästen kl. S pr.
Dagsorden:
1. Aarsberetning (Formanden)
2. Aarsregnskab (kasserer Pein)
3. Valg af Bestyrelse.
4. Beretning fra Julefesten.
5. Droftelse ang. en Vinterfornojelse.
6. Valg af Foreningslokale for 1928.
7. Forskelligt.
Modet begynder prcecis kl. 8 (da Formanden er
bleven energisk).
Der serveres kaffe med kager.

Bestyrelsen.
Bekendtgorelse.
— _
Der gores Opmoerksom paa at alle nye tilmeldte Medlemmer der vil abonnere paa Krigs-Invaliden
maa tilsendes Ekspeditionen til senest den 20. i Rtaaneden.
Medlemmer der anmeldes efter den 20. kan forst vente
at faa Bladet tilsendt en Maaned senere.

Bladudvalgek.
Sporge-Rubriken
Sporgsmaal: Er der fra Hovedbestyrelsen sket Hen
vendelse til Regeringen eller Sonderiydsk Fond anqaaende
Invalidecyklen?
Svar: Hovedbestyrelsen beder os oplyse, at Soren
Andersen, Rodding er i Besiddelse af en saadan Invalidecykle. Noermere Oplysninger desangaaende vil faas ved
Henvendelse kil Invalidekonsulent Petersen, Aarosundvej 29,
Haderslev.
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s?ker1exsäe 63

Hokel kobenhavn V. ?. Lekrvnd«
Sonderborg
li^ZZeliZe Vserelser
(?oc1t Xo^en
?rivate Laller
Peter Christensen.
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Se
(Guldsmed
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Hlsdelstotker, stribeäe (?aräiner vseves paa kestillinx

Orabe
7 - L'elekon 637

saavel roget som fersk

^iskeksndlen

Telef. 250

?erl-8. 52 8U0MLMK

St. Raadhusgade 14

I. Kl. Kolonial-, Delikatesseog Fedevare-Aorretning

Lrocl - kruZt - Ltio^olade

Vulkaniseringsanskik og
Wlereparakionsvierkfted
Gummisodlsj

LUR.
SSNIZLIik0k<Z

I. C Isrxensen
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Reparationer uätsres
til moäerate ?r»8er
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- - Maskinfabrik - lieparationsvserksteci
Zilksboi-z /^sjei-imaZkilisifra Sonderborg Amts
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Islsf. 19

Raäio MoÄtagsrs

Agiter
for vor Organisation!

er bedst, da de er specielt
bygget for vore
Modtagerforhold

ksb hos de averterende!

Sonderborg kvr- og Vadeanstalt
Jernbanegade 20 - Telefon 249

Karbade, Dampbade, Lysbade, alle
Slags medicinske Vade, Massage

Sygebehandling efter tirgeordinatlon!
»IIIIII!»!»

>

Wbler

(Indek.: ^srZen Andersen)
Det stsrste Hl<5vaIZ
Den lzeclste Vare
Den billigste?ris
^elekon 62

E. Reis

Blikkenslager - SkiserkMer
Sonderborg

Telef. 354

Glarmester Perleg. 68

Jernbanegade 25 a
(vis a vis Amtsbanegaarden)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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s G

SsriÄsrlsor'T

»^«!S ^UNvci«Sci«
jernbanegade 5
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» «

Fr. Matzelt, Vlikkenstagermesler

l'eleton dir. 350

8tsrste II^valA j Herre- OZ vrenAelcleeäer

Sk. Raadhusgade 17 - Telefon 810

Stort Advalg ikobber
og Messinggenstande
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(ykler - 5^ma5l<iner - Larnsvozne
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I', k. ^lllll! Juveler - (Guldsmed
anbefaler

Sonderborg

-
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udforer alk Skroedderarbejde
efter Maal i I. kl. Udforelse

^ntomokiler, Motorcykler

ksder äe de<Zst
dos

Reparations -Vserlcsteä

I.. 1-s.rssQ
MMMKOKK
kzs<jku5zs>Ie 1!
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K8HM ^!ks8kl1
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Ii l i a l a f
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Sonderborgs oeldsie
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Xiolsetl»

JervbaveZsäe 6
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Daglig frisk brcendt kaffe

Rayens celdste og billigste
UW Glarmesterforrekning
og Villedhandel

Lilleäinäramninz

Q. l-Islisssli

Deres d^l^ler 0A Temaskiner ^
hos z. Stougaard' Sonderborg I
8tsrste
- LilliZste ?riser ^srsteklasses
pianoer, Harmoniumer og alle Musikinstrumenter
til billigste priser!
^lok. L. Lawaetz - Ssnclerborg
Grunckl. ,90, piano- og Musikbus Srunäl. ,90,

Ksb

l^0tel
In6s^i.:
Lmuk 0A ^>>AZ6liA k^sstaurarit vscl Ztrancjsn
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Vine -- (vammel Rom
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Lsriclsrdos'A I.ssclss'lisliclsl
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^
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Sonderborg - Perlegade 51
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s
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- Kongevej 58
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Hver krigsbeskadiget bor vcere Aledlem af vor Organisation!

s

i

kngs-Jnvaliöen
Medlemsblad

!SS!!LS:!SSttS2!SS!!LS!ZLS!!SS!!LS!LS!L2ZLS!LL

for Foreningen for fonderjydfke krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Ar. 11

^ Zen 1. Februar 1328

Et Tilbage, og Fremlidsblik.
Aaret 1927 ligger nu bag os, og hvad har dette
Aar organisationsmæssigt set bragt os? I det store og
hele har det vceret et roligt Aar indenfor Organisationen,
men om man kan kalde det et godt Aar kan der jo voere
delte Meninger om. Vort Medlemsantal har holdt Stand,
maaske en lille Fremgang, men hvad vil Aaret 1928
bringe os. paa Grund af de okonomiske Vanskeligheder
eller krise, som man kalder det. saa er man ikke blind
for den Nod og Elendighed der hersker i mangt et af vore
kammeraters Hjem. Naar saa dertil de store RenteNedskæringer kommer, saa er det Haardt for mange af
os. og lykkelig kan den prise sig. der endnu er sluppen
fri for en Nedskoering. han har i hvert Fald den Sorg
mindre. Derfor sporges der fra mange Sider, kan der
da ikke fra Organisationens Side blive gjort eller forsagt
noget mod dette Onde. eller siaar vi helt magteslose?
Det kunde onskes at hore Hovedbestyrelsen ytre sig i denne
Retning.
Vi tager f. Eks. Invatidenoevnets Aarsberetning og
ser, hvormange der paa Grund af Nedskoering har paa
klaget Noevnets Afgorelse for Raadet. da maa vi be
klageligt konstatere, at kun en lille Procentsats har opnaaet et for Invaliden tilfredsstillende Resultat. Her
ligger en stor Opgave for vor Organisation, som burde
loses og det snarest muligt. Der maa her kunde gores
noget for, at Invaliden kan komme til sin Ret. Bliver
den Nedskcering ved uden at der kan gores noget fra vor
Side. ja. saa har vi ingen Krigs-Invalider her i Sonderjylland om 10 Aar.
Aaret 1928 skulde gerne gaa i den Retning, at Organisationen tog mere fat, netop paa saadanne Felter,
som foran noevnt. der hjcelper Invaliderne til deres Ret.
Blikket maa ogfaa rettes indadtil. Der maa indenfor
hvert Sogn eller hver Lokalafdeling optages et energisk
Arbejde. Vi maa lige saa godt se at gore vor Indflydelse
gceldende overfor vore Medmennesker, de maa kunne
sorfkaa vor Sag. Vi vilde saa faa dobbelt Indflydelse,
blive dobbelt saa stcerke. saa behover vi vel ikke at nojes
med en Tilrettesigelse fra det hoje Ministerium; saadan
harI at forholde Jer en anden Gang ofv.. men ligesaa
godt blive Hort som i andre Lande. Det er jo vist ikke
Meningen, at vi. fordi vi er Krigs-Invalider, skal prisgives til al Elendighed? Videre maa vi arbejde hen til
at faa saa mange eller alle Krigs-Invalider tilsluttet vor
Organisation, der ogsaa vilde vcere af stor Betydning til
at gore vor Indflydelse mere gceldende. Vi maa og skal
have fat paa dem, og det maa paa en eller anden Maade
kunde lade sig gore. Vi maa have Standsforskellen vcek,
ude i Fronten stod vi alle som en, men det har de godtstillede kammerater glemt. Dem skal vi appellere til,
de har et stort Ansvar overfor deres lidende kammerater.

4. Aargang

De kammerater, der sidder i faste Stillinger, de glemme?
os. oa netop de skulde hjælpe med til og kunde gore et
stort Arbejde for. at den Appel, der ofte er rejst m. H. t.
Anscettelse af Invalider i offentlige Stillinger ved Stat
eller kommune kunde fores nd i Virkelighed. Vl ved
det er svcert for et sundt Menneske at faa Albejde nu
om Stunder, men det er dobbelt svcert for et ungt Menneske. der er bleven Invalid og helt assksres for at faa
Arbejde og tcenke det skal vare hele Livet, det er ihvertfald en lang periode at toenke paa. Hvem af os krigs
ofre vilde ikke med kyshaand roekke Haanden ud efter
Arbejde der passede til vor Invaliditet, i Stedet for at
blive tilsidesat med en Rente, som ikke staar til til Livets
Ophold, og saa med den Forvished at det endda ikke er
en fast Rente man faar. fordi det til enhver Tld kan
beskceres nedad.
^
^ .
Gid at Aaret 1928 vil blive det Aar. hvor der fra
alle Sider tages kraftigt fat. for at faa vore Kaar under
bedre Forhold til 1929.
Or. X.

Vraltisle Vejledninger for Protecebmere.
(Af F. Meschkat. Hannover.)

1. Sorg stadig for at begge protecer er i Orden,
saatedes at du i Nodstilfoelde har din Reserve-protece l
brugbar Stand. Er en af dine protecer i Stykker, da
send den straks til det orthopoediske Vcerksted.
2. Afvask din Stump regelmoessigt med koldt Vand.
Om Sommeren er et Bad i det Arie, saavel som et Sol
bad, at anbefale. Saafnart du har lobet din Stump
hudkos, indgnid da denne med Hjordtalg, Borsalve eller
prceservativcreme. Sorg ogsaa rettidigt for din sunde
Fod, dersom Folge af Overbelastning let bliver til en
Senkfod. at faa et godt Stovleindloeg. saavel som der let
kan blive udarbejdet en passende Stovte efter Gibsaftryk.
Z. Rens din protece regelmoessigt, som kan ske paa
folgende Maade:
Ved Trceprotecer anbefales det at gmde samme med
Glaspapir og derefter afvaske det med et Stykke Vm del
er let anfugtet med en Slags kimdrcebende Voedske saasom
Alkohol. Brcendspiritus. Franskbrcendevin. Benzin eller
Kolnervand. De urenlige Steder paa en Loederprotece
fjerner man bedst ved at afvaske dem med en Soebeklnd
eller med Benzin. Der maa dog paa ingen Maade anvendes Benzin paa selve polstringen, da Loederet saa ml
blive sprod. Renholdelsen af en Loederprotece er betydellg
svcerere end ved en Trceprolece. Det anbefales derfor
at lade polstringen forny af og til. da et urent MM
er e! Samligssled for Sygdomspoder. Sorg l'geledes f°l
a, fjerne den af Slumpslrampen ansamlede Uldslsv.
4. Zndfedl ofle Leddene paa Proiecen, ckke ^ med
flydende Olie, men med vaseline eller Talg. Flydende

„Krigs-Invaliden
Olie holder ikke loenge og gor Vask og kloeder snavsede. skal afholdes samtidig i alle Lande. Fredsdagen bliver
For at undgaa at Toj og Vask ikke slides itu af protecen, den 1. Sondag for Folkeforbundets Sammentroeden. altsaa
sorg da for at bekloede protecen med Toj.
i September ZNaaned.
5. Boer altid et Stykke Bindegarn og en Lommekniv
Ara Sekretariatets Side blev der meddelt, ak Forhos dig, saaledes at du i Nodstitfcelde kan hjoelpe dig arbejderne for en kongres ved dek internationale Arbejdsselv. i Tilfoelde af, at der brister en Rem eller noget bureau i Geneve skrider godt fremad, og man haaber
lignende. Iet proteceboererhjem maa der altid forefindes paa et godt Resultat. Fra Sekretariatets Side er der
en Reserverem. Vcerktojsnogler, Fjeder, Desinfektions bleven gjort et stort Arbejde for Invaliderne i Bulgarien
midler, puder. Referveskumpskromper. Skrivemateriale oa og Tjekkoflowakiet og der er opnaaet en hel Del Foret par krykker.
bedringer for Invaliderne i disse Lande. Den nceske
6. Det er godt ofte at vaske Skulderselerne, den der
Kongres vil blive afholdt i Berlin.
ansamlede Sved er skadelig for Vasken, og Lugten er
Noermere Meddelelse om Modets Forlob folaer i
tillige ubehagelig.
noeste Nummer af krigsinvaliden.
Petersen.
7. Undersog ofte om Skovlen paa kunstbenet er i
Stand. Du maa altid sorge for. at Saaten er god. det
Til alle 5ilkeavlsinteresserede!
er nemlig ikke godt naar der kommer Fnat til den kun
stige Fod.
Redaktionen takker for den store Interesse der er
8. Toet alle Lufthuller til med en korkprop ved bleven vist i Anledning af de to Artikler i vort Blad anFrostvejr.
gaaende Silkeavl, og vi vil derfor ogsaa haabe ak Sagen
9. Svedfod. broenden eller kolde Jodder kan beskyttes bliver optaget og beder derfor om evtl. Bestillinger paa
ved at indloegge Iudloegssaaler af Asbestvoev.
planter, da der kun siaar et begroenset Antal til Raa10. (Dette Punkt kommer ikke i Betragtning for os dighed i Aar. Der vil blive sendt en Aland paa et
her i Danmark, men skal dog noevnes.)
Kursus i Glostrup nu kil den soreskaaende Saison, der
Er du Svoerbeskadiget. og skal du ud at kore med saa senere kan undervise alle som agker at dyrke Silke.
Jernbanen, da husk eller sorg for. at du er i Besiddelse I Juni ZNaaned faas de nyndklcekkede Larver, der paa
af et Svoerbeskadigetpas.
Bestilling tilsendes pr. post.
H. Petersen.

Lidt fra

Ara Hovedbestyrelsen.
Til samtlige Lokalafdelinger:
Hovedbestyrelsen anmoder herved Lokalafdelingerne
om, allerede nu ved deres Generalforsamlinger, at fore
tage Valg af Reproesentanter til vort nceske Foellesmode.
som toenkes afholdt i April ZNaaned d. A.
I Henhold til § 12 i vore Foreningslove. saaledes
som denne er oendret ved vort Foellesmode i Tinglev
den 3. Januar 1926. maa Afdelinger med indtil 100 ZNedlemmer sende en Repräsentant. Lokalafdelinger med et
ZNedlemsantal paa over 100 maa yderligere sende en
Repräsentant for hvert paabegyndt 100 ZNedlemmer.
Det af Lokalafdelingerne senest til Hovedkassen indsendte
Regnskab vil voere grundloeggende for denne Beregning.
For disse Reproesentanter udreder Hovedkassen Rejsepenge 3. klasse og Dioeter i Henhold til Beslutningen ved
Fcellesmodet den 24. April 1927. for saa vidt paagceldende
Lokalafdeling ikke siaar i kontingentrestance til Hoved
kassen.
Eventuelle Forslag fra Lokalafdelingerne, som ouskes
behandlet ved vort nceske Foellesmode bedes indsendt ti!
Formanden. Invalidekonsulent p. Petersen. Aarosuudvej 29. Haderslev, senest inden den 1. Marts d. A.
Haderslev, den 19. Januar 1928.

Hovedbestyrelsen.
S

Det meddeles herved, at Ludwig ZNüller, Berlin
commer til Flensborg den 13. Februar d. A. til Diakonisse
stiftelsen. Invalider, som onsker en ny Oje-protece bedes
omgaaende meddele dette til undertegnede.
p . Petersen, Formand. Haderslev.
-iqIDagene den 14. til 16. Jan., blev der i paris afholdt et Bestyrelsesmode i den internationale Sammenslutning af Invalideorganisationerne ((^.
L.)
Der blev blandt andet vedtaget at den aarlige Fredsdag

..Reichsbunds" SsdsfMsunderslstlelse.
Reichsbund har for godt to Aar siden oprettet, en
hvad man herhjemme vilde kalde for en Begravelseskasse.
Dodsfaldsunderstottelseskasse.kaldetSterbefallunterstützung.'
som har vist sig efter to Aars Forlob at voere et godt Fore
tagende for hele Reichsbunds Virken, et Styrkemiddel der
endnu ftoerkere knytter Medlemmerne sammen. Vi skal
her ikke komme noermere ind paa Enkelthederne, da denne
Sag ikke er fulgt fra Begyndelsen af, men hvad der kunde
voere af Interesse for os. kunde maaske voere et Indblik
i et par af Dodsfaldsunderftottelfens statistiske Tabeller
over afdode ZNedlemmer i Tiden fra den 1. September 1925
til 30. September 1927.

Tabel 1.
Afdsde Medlemmers Alder.
Aar

Antal

Under

20
20—25
26—30
31—35
36—40
41—45
46—50
51—55
56-60
61—65
66—70
71—75
76—80
81—85
Over
85
Ubekendt
Ialt:

14
29
531
798
893
961
940
676
322
389
572
518
351
129
25
288
7436

I procent
af hele Antallet
0.19
0.39
7.15
10,74
12,00
12,93
12,64
9.09
4,33
5,23
7,69
6,96
4.72
1.73
0,34
3,87

100,00

.. K r i g s - I n v a l i d e n "
1241
2145

Enker og forceldrelofe Born
Forceldre

Tabel 2.
De 7436 afdode Medlemmer falder saaledes paa:
Krigsinvalider og Efterladte. . . . 4050 ^ 54.45 "/<>

16,70"/..
28.85 "/,.

Ialt: 7436 ^ 100.00"/,»

Tabel 3.

Jet ncevnle Antal asdode Medlemmers Sygdom og Todsaarsag.
Enker og
forceldrelofeBorn

Krigsbeskadiget
og Deltager

Sygdom og Dodsaarfagen

Antal
219

Sygdom vedrorende Luftorganerne . .

806

Sygdom vedrorende kredsloborganerne

Antal

"/o
5.41
19.90

"/<>
9.75

121

KrigerForoeldre
Antal

"/<>

Ia l t
Antal

"/<.

294

13,71

634

8.25

1 836

24.69

346

27.89

684

31,89

105

4,90

400

5.39

125

1.68

187

4.62

108

8.70

Sygdom vedrorende Nervesystemet

92

2,27

17

1.37

16

0,75

Infektionssygdomme

40

0.99

16

1.29

12

0,56

68

0.91
9.62

Sygdom vedrorende Fordojelsesorganerne

27

0.67

7

0.56

682

31,79

716

117

2.89

205

16.52

184

8.58

506

6.80

52

1,28

7

0.56

5

0.23

64

0.86

1956

48.30

288

23.21

98

4,57

2 342

31.50

215

5.31

Alderssvaghed
Ondartede Nydannelser
Syfilis og dens Efterfolger
Tuberkulose
Folger der fremkommer af Saar .

97

Frivillig Dod

215

2.90

25

2.01

11

0.51

133

1.79

16

0.75

140

1.88

113

2.79

11

0.89

7

0.17

3

0.24

1

0.04

11

0.15

122

3,01

87

7,01

37

1.72

246

3.31

4 050

100.00

1 241

100.00

2 145

100.00

7 436

100.00

Dod efter Ulykkestilfælde
ZNord
Forskellige Sygdomme
Ialt:

2.39

—

—

I

Lccg wcerke til at de fleste Dodsaarsager skyldes Tuberkulose, ogsaa blandt Enkerne fordrer denne Sygdom store Ofre.

!

Sonderborg Amtsorganisation

I

agter at afholde ordincert Delegeretmode
Sondag, den 19. Februar d. A. Formiddag Kl. 9
paa Goestgivergaarden „Danmark"
Dagsorden:
1. Aarsberetning. 2. Valg. 3. A.-O.s Regnskabsfremlceggelse. 4. Behandling as evtl. Forslag, der onskes behandlet paa det kommende Foellesmode i Tinglev. 5. Evtl.
Officiel Indbydelse folger senere.

Bestyrelsen.
-iAlle Lokalforeningers Formomd indenfor Amtsorga
nisationen anmodes herved om snarest at indsende en
Fortegnelse over de Medlemmer der har konfirmation.
Efter sidste Delegeretmodes Beslutning udbetales der i
Aar 15,—kr. For at komme i Betragtning maa Af
delingen ikke staa iRestance med kontingent til kassereren
F. C. Eggert, Sonderborg.
Bestyrelsen.

Afdeling Sonderborg
afholder ordinoer Generalforsamling Onsdag, den 8. Febr.
d. A., Asien kl. 8 paa Fagforeningshuset (lille Sal).

Dagsordenen bekendtgores paa Modet. Da der foreligger
vigtige Ting til Behandling bedes alle Medlemmer om
at mode.

Bestyrelsen.
ch

-i-

Vi har forhort os om. hvordan det gik med Afdelingens Spareforening „Julens Glcede". og efler de
Oplysninger vi fik as et Udvalgsmedlem kan vi meddele
vore cerede Loesere, at det gaar over al Forventning
godt. Der har allerede indtegnet sig ca. 80 Sparere,
hvad man nok kan sige er et godt Resultat. Vi vil da
ogsaa endnu en Gang henstille til de Medlemmer der
endnu ikke er indtegnet om at gore dette snarest muligt
ved at henvende sia til kassereren Johann Jessen. Molby.

Redaktionen.

Vester-Sottrup Afdeling

!

Vester-Sottrup Afdeling afholder Generalforsamling
Lordag, den 11. Februar 1928, Aften kl. 7
hos
Gæstgiver Claus Clausen. Sottrup Stationskro, med
folgende Dagsorden:
1. Aarsregnskab.
2. Bestyrelsesvalg.
3. Skal Foreningen fortscette eller oploses.

„Krigs-Invaliden"
4. Eventuelle nye Medlemmer optages.
5. Skal Foreningen afholde en koncert.
6. Dem der onsker at Foreningen fortsoetter maa
mode denne Aften.
Alle, der har nogen Interesse for Foreningen, bor
og maa give Mode.
H. Sievertsen.

Til Medlemmerne i Vester-Sottrup.
Naar Undertegnede skriver disse Linier er Meningen
blot denne at ville vcekke Medlemmerne indenfor VesterSottrup Afdeling op af den Dvale vi alle tilsyneladende
er falden i. Jeg sporger blot, skal vor Forening gaa til
Grunde eller ikke? Maaske for det, der er kommen
Kludder ind i de forste Rcekker. eller er Bestyrelsen kort
trcet. Jeg antager dog at de fleste Medlemmer vil voere
vor Forening bekendt og uden Tvivl er interesseret i
Foreningens Virksomhed, hvorfor jeg ikke vil undlade ak
henstille til den oerede Bestyrelse om hurtigst muligt at
indkalde til et Mode eller en Generalforsamling. Der
er Medlemmer nok iblandt os der er en Bestyrelsesplads
voksen og er interesseret i at Foreningen kommer i Gang
igen og kommer paa samme Hojde som andre Foreninger.
Derfor kammerater og kammeratinder mod talrigt og
tag nye Medlemmer med, naar vi nu om kort Tid faar
tilsendt den lcenge ventede Indbydelse til et Mode.
Med kam. Hilsen
I. Ssrensen, V.-Sottrup.
gaaende
meddele
der saa
om kan

Saafremt Bestyrelsen onsker Oplysninger anForeningens Virksomhed, beder man om, at
dette til Amtsorganisationen for Sonderborg,
vil sorge for, at der vil vcrre en Taler tilstede,
give de fornodne Oplysninger.
Red.

Vognyl.
Ligesom forrige Aar har „Reichsbund der Kriegsbeschädigten. Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen"
tilstillet Bladredaktionen et Eksemplar af ncevnte Orga
nisation udgivet ..Reichsbundtaschenkalender 1928" og
bedt os om at anbefale denne til vore Medlemmer.
Bogen kan som bekendt kun kobes gennem Bundesleitung
des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten usw.. Berlin C 2.
mod Forudbetaling af 65 pfg. For at spare paa porto
for de enkelte Medlemmer der kunde onfke at have Bogen
er Bladudvalget villig til at modtage Bestilling paa denne
indtil den 15. Februar d. A. Hver Lokalafdeling antager
Bestillinger for de Medlemmer der onsker et Eksemplar
tilstillet, og Lokalafdelingen maa saa hurtigst muligt give
disse videre til Bladets Redaktion, kastaniealle 6, Sonderborg, eller til Hovedbestyrelsen.
Af Bogens Indhold fremhcever vi:
..Dodstilfceldeunderstoktelse i Reichsbund. (Der fortoelles om dens Tilblivelse, dens Virken og dens Betydning.) Christoph pfändner fortoeller om Bolignoden
og dens Afhjælpning, krigsofrene som Skatteydere.
Indsigelsesretten til den sociale Forsorg. Praktiske Vink
til Bandagebcerere og saadanne der bcerer orthopcedisk
Fodtoj osv.
Da Reichsbundskalenderen for Aaret 1928 er en
skattet Haandbog for de tyske krigsofre, der fuldstcendiggor Udgaverne fra de forudgaaende Aar, og da den
ligesom dens Forgængere er en praktisk Vejviser kan vi
kun anbefale den solid indbundne Bog paa det bedste.

Redaktionen.

krig.

Afdeling Ullerup.

Er det Ord da nu saa blegnet,
og er alle disse Aar da glemt.
alle disse umaalige Ofre som er segnet.
alt det grufulde som er af Jorden gemt,
saa at Munden noeppe boever
na a r d e n n e k l a n g s i g h o e v e r : k r i g ! —

Medlemmer indenfor Ullerup Afdeling der til Foraaret har konfirmation bedes henvende sig inden den
1. Marts d. A. til Formanden Iver Madsen. Avnbol.

j

Rinkences Afdeling

j

Gnistrer atter nye Flammer.
og I vil dem ej nedtroede?
Ikke folde Eders Hcender, ikke bede
ikke disse Flammer kvcele —
Stiger atter den rode Glod
hylende Granaten lod: k r i g ! —

afholder

Generalforsamling
hos Gcestgiver Lhr. Schmidt, Sandager
Onsdag, den 8. Februar 1928, Aften kl. 7 ^
1.
2.
3.
4.
5.
6.

med folgende Dagsorden:
Beretning.
Regnskabsfremlceggelse.
kassedeling, respektive Bestyrelsesvalg.
konfirmationshjcelpen.
Eventuelt.
A. O. s Formand, hans Petersen, Horup, taler
om Foreningens Virke i 1927.
Med kam. Hilsen

Menneske, tag paa denne Stund dog vare,
tcenk paa alle disse Neg af Moend,
toenk paa Millionerne der dode
paa det store Mennefkefaar som blöder.
Og i Morgenlyset
fra vor Jord det lyder: Fred! —

Bruno Schonlank.

A. Hinrichsen.

I

Skodborg-)els Afdeling

Annoncer
j
Osi'I Usus sen.
XaretmaZer

afholder Generalforsamling, Onsdag den 8. Februar

Aften kl. 7 l/2 prcecis, i Buchards Cafe i Jels.
Dagsordenen bekendtgores i Forsamlingen.
Alle
Medlemmer bedes give Mode.
Eventuelt kommer Hr. Invalidekonfuleut Petersen
til Stede.
p. B. V.:

H. Tandrup.

t^e Vogne
og Karosserier laves
Reparationer u^ksres
ti! killigste Dagspriser
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Liier og I^anclbruASmaskiner Z
repareres
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„Krigs-Invaliden" redigeres af H. Tlausen - Ssnderborg, Kaftaniealle ö> St. og H, Petersen - Hsrup: udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Znoaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C Eggerts Dzgtrykkeri, Ssnderborg. Telefon Z45.
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8tort l^vslA til smås?riser - Billigte Repar3tic>n8VXrI<8te<ä

vkn. ^I>0lpksvn
Ssnclerbro si ^ ^elekon 96
kolonialvarer c»Z Delikatesser
ti !

ll e r billi s 8 t e

priser

kok. Lvkksnii!^
I)aclei-slev
Skrseckckermester Slotsgacle 3, i. S.
MtiÄ gocl passorm ^ Omkoranäring
presning og Rensning uäksres billigt
Vil ve kave en gocl
saa prsv mine Sorter
ll't'tv Jensen^ Gravene 15, ^lf. 549

kul-koks»Vrikeller

Isnn Zun», l'slsfon 91

Kontor: Jomfrustien 11

-

Lager: Teatersti 7

8X0V, L«^MV8IIW? pr. eramby
Lyl^ler 08 Lyltleäele enZros -r-l. Xr. 15
Mickelm ox kirestone ^uto- oZ MotorcMeZUMmi
Opel, Lxelsior, Laxxenav, Hvalen ox kopulsr (!^liler

rel. Xr. 15

5

iVIl, H«jx^de 5
er absolut kz»«ns billigst« Kkomsg«r
kiaagummi paalsegges
>-lacisrs!sv
SyZskasss ^
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G
optager ^Isenä 0A Xvinäer
^
til billigste ?0r8il<rinA8detinAel8er
Nsi>tvig ^oksnnsen,
^omfm5tien 16
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krokbinä, ^svebselter, Suspensorier ete.
8smtlige Artikler til Sygepleje, kriller og pincenex
KrigsinVsIicler inclrsmmes 15 "/g l^303t

K. Svknvil>vn
Storegade 15 ^asisrslev
^elekon 294
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kolonialvarer »s Delikaterer
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— u r ß f s i ' v s solirIR og dillig^
kadstuegacte 10, "Zens Paulsen, yaclerslev
^adenraa Ly 0A

8smtIlAe (^lilereservedele svlie5sle8 til sllerliillig8te DsA8pri8er
korlisnälere sutsAe» overalt —-

Gratis me^et liilliZe kri8er

Eders Forbrug af

XL. Ln vel druste ^utomokiler sselges billigst

kitll l>« li«l>«

(ÜAsrer, l^Zaretter, ?olial<lcer

kusserler - cedervarer
ws Rejseartikler

hos H. Müller, Cigarforretning
Skibbroqade - Aabenraa

^al)enraa Ly 0Z

Aadmrm Lnigssorenmg

Handler ogsaa med Jkke-Aledlemmer!

Zsrer lun i. kl. Varer til absolut bMgsle Vriser!
Hurtig og reel Betjening!

HzImi'A RzrgsmMnk «riantemarZarine - vaZÜA tri8^sernet
^O^QNNSLN. ^?dro IL
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iklce, men til
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Rarnskerrecl 2S ^ ^elekon Z42
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Nclf. alle Skotojsreparationer
til rnoclerate priser

Papir- og Runstkanctel
Laeäervarer
S Run Haanäarbejäe ^
Zndramuing as Villeder

A l l e S l a g s G a v e r a r t i k t e r 8te»t äe averterende?
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Z v.-^z,? ° >VS^ l-Isnssn> >VIs!s^msst<Z5 ° r-k°li- Z

Virk for Bladets Udbredelse.
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I^eel og prober betjening
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?IG. TL2
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Le^an6IinAer etter I^X^eor^ination mocl

(-i^t, Ischias, ^^eumatisme, LlcxZfattiAdom, I^IerveI^ertelidelser m. m.

:

- / M -

Krug kvl^^vox k
lVlsiiufakwi'vas'Sl' i
„Msgssin llu Vlonil"

^Isns Uejsel.

forssg mine fortrinlige kvaliteter i
m. I.coi«n^kiz ^ ^ V
LispeZsäe 16, Haderslev, ?elekoo 766
Kolonialvarer, Konserves, Vine
til billigste priser ^
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I 7s> 108Z
Ie!^1083

^e/'ss ^
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vilbor OeSeKobe spare
penge?
Deres ^lanutslcturvarer, Xontektion

>

^I1e^6e 14 ?I. 12. Otto

D'

I >

Slsrsle Advalg - vedste vare - MIgsle Vriser

I^uslc mit ^/«F?6/7 VF/^/FemaFe/?'
koncterg. 4

Ll'NS^ LK^isivNSeN

forer kun I. Nl. Varer

^elf. 457

S o » Ä s r 1 s s r Z ' ^

Lsrlv » Lnosgvn
^elekon ^r. 100
»
^lanuta^tur - I^ontektivri
^ri^vtaZe - I^inZeri

ömgks IlZIgzttm^I 0^ IsZMfzbsill

m fabrikation ak Vogntr«, Rapsko m. m. s

v. HonIllvlT, Bageri, konditori og Cafe, Sk. Pauli, Tlf. 176
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Run I. Rl. Varer
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Ivoloiiiilivui«!' »s Delikatesser

Handler ogsaa med Jkke-Medlemmer!

Forer kun i. Kl. varer lil absolut billigste Vriser!

-

telefon l89
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u«>s«i»es solirlt og dilligt
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^lle^acäe 14

^tto ^Äcäerslev
Lscists Og killigsts
VW Isj^10L3
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Le?»3nc1IinAer etter I^XAeor^ination mod
(iiAt, I8cki38, I^^eumatisme, L1o<ä5attiAcäorn, I>Ierve- 0A ^ertelicäelser in. m.

- Gode. solide Msbler -

« Kobes deckst og billigst i A.
»
^ IVIsdellAgei', Gravene 15 i Gaarden ^
0 k)aclerslev ^ telefon by/ ^ Drivat telefon 1020 o

^

!

K0^V0X
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„IVIsgssin eiu Ißonii!"

^ssns Mejsel.

forsog niine fortrinlige Kvaliteter i

svs. I.eow«kko

kispe^aäe 16, Haäerslev, 1'elekoo 766
^^ ^
kolonialvarer, Konserves, Vine M. V vT k 8
til billigste friser ^

Stsrsle Udvalg - Ledske Vare - Migsle Mer

^us!^ mit
Ssnclerg

4

/^s/s6/??6/^e/7'

^nnsi Okl'istensen

^elf.

457

forer kun I. Rl. Varer

soQ.a.srdvrs'
Lniilk Ks«I« » k n o s g s n
»
^eleton >Ir. 100
»
^lanutal^tur - Xvnte^tioli
^rikota^e - I^inZeri

klVGl IsTlS8t!l3sIl!kI
IsZMkfgbsill
Z4 ^KI'IL8LI.8X^L
Z4
^ fabrikation af Vogntr«, llapsko m. m. ^

O. ^snIÜOlk, Bageri, konditori og Cafe, St. Pauli, Tlf. 176
Aorelag Deres Indksb hos de averterende!

Medlemsblad

s for foreningen for fsnderjydfke krigsbeskadigede og faldnes Efterladte
4. Aargang
Sen 1. Marts M8
Ar. 12

Zra
» en Rejse til Reims og Champagnesronten
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(Af en semderjydsk Krigsinvalid)

Helt siden krigens Slutning har det stadig voeret
mit Onfke en Gang igen at befoge det Afsnit ved Aronten
og navnlig der, hvor jeg som tysk Soldat har opholdt
mig i 3 lange Aar. Mit Onske var ligeledes at se. om
alt det der var bleven odelagt i krigens Tid igen var
bleven opbygget, da der stadig har forekommet mig at
det noesten maatte voere umuligt og derfor haablost for
den stakkels Befolkning at faa alt det odelagte genoprettet.
Hvem der ikke har vceret med i krigen kan vanskeligt
forestille sig hvordan Frankrig saa ud. da vi i 1918
trak os tilbage. Af Byer saa store som Aalborg, var
der ncesten ikke et helt Hus tilbage og mange Landsbyer
var helt forsvundne fra Jordens Overflade.
Maa jeg her straks sige, at der er gjort et stort Ar
bejde derude i kamplimen, mange Skyttegrave er slojsede
og mange Huse er bleven opbygget igen. men der er
endnu saare meget tilbage. Mange Franskmcend bor
endnu derude i usle Barakker de selv har sammentomret
af gammelt Materiale, som de tyske Soldater esterlod
da de i 1918 gik tilbage.
Da der nu sidste Sommer tilbod sig en Lejlighed til
at faa mit lcenge noerede Onske opfyldt, tovede jeg ikke
med at tage afsted. Vor kolde Sommer opfordrede jo
ogsaa til at söge varmere Egne. Altsaa tog jeg Sagen
paa tvcers og en kold Sommerdag rejste jeg saa fra
Haderslev med Paris som forste Maal.
Jeg vil ikke her forsoge at skildre Paris's herligheder, da dette ofte er bleven gjort, men kun sige at
Paris stiller alle andre Storbyer i Skygge. Paris er
storslaaet! Det der i Paris gjorde stoerkest Indtryk paa
mig, var. da jeg stod under Triumpfbuen ved den ukendte
Soldats Grav. Graven var som altid dcekket med Blomster
og for Enden as Graven brcendte den evige Flamme.
Enhver, der gaar hen under Triumpfbuen. blotter oerbodigt Hovedet medens han gaar forbi Graven. Det
vilde blive betragtet som en Helligbrode mod Frankrig
at undlade at gore det. Den Dag da jeg var oppe ved
Graven var der en skorre amerikansk Spejdertrop ved
Graven, som nedlagde en stor Blomsterkrans medens de
gjorde Honnor. Enhver Ration betragter Graven som
sin, ingen ved hvilket Folk den ukendte Dode tilhorer. Det
er en smuk Tanke der her er udsort, saa smuk. at den
der ikke har vceret der ikke kan fortcelle hvor betagende
det er at skaa forste Gang ved denne Grav. Isoer for
en krigsdeltager gor det godt ak se, at Faldne endnu
ikke er glemte.
Fra Paris gik Turen til Reims, den By som vi i
3 Aar laa lige udenfor, men aldrig kom ind i. Nu naaede

jeg da at komme ind i den. IReims er Genrejsningsarbejdet vidt fremskreden. Ved overfladisk at betragte Byen
synes man ikke at kunne se. at krigen har raset her i
flere Aar. Alen gaar man Byen igennem, ser man hlst
og her Huse der endnu ligger i Ruiner, nogle Steder
^dda 3—4 Huse ved hinanden. Den beromte katedral
er for det meste restaureret, (nu er den vistnok foerdig
restaureret) men der er endnu mange Aars Arbejde tilbage paa den, inden den igen staar, som den stod for
krigen. Hele den udvendige Side af kirken boerer endnu
tydelige Moerker af Granatsplinter, kvarteret rundt om
kring katedralen har vceret helt nedskudt kan man se.
I Reims lejede jeg mig saa en Bil til at kore mig
rundt til Steder og Byer, hvor jeg hovedsagelig havde
opholdt mig under krigen, og det forste Sted vi korte til
var Fort Brimont. Herfra har man en herlig Udsig
over heleAisne-Dalen. Aisne-Dalen er jo meget kendt fra
Krigens Tid. Fra Brimont gik det saa til den lille Stad
Neufskatel. Denne var endnu i 1915 temmelig uskadt, men
blev i krigens sidste Aar helt nedskudt. Nu var de ved
at bygge kirken op. Mens mit kompagni laa i kvarter
i Barakkerne ved Byen Menneville gik vi altid til Neusskatel for der at besorge vore Indkob i de store Marketcenderier. Herfra gik det saa til Landsbyen Pigneconrt
ved Aisne kanalen. Tankerne gaar tilbage til 3. Juledag 1915. Her var det jeg med mit kompagni, ester
Transporten fra Hamborg, blev indkvarteret i en Lade
hvor der var gaaet et Par Granater gennem Taget. Vi
laa paa det bare Lergulv og fros; de dumpe Dron ude
fra Batterierne lod stadig ind til os, der laa i en Afstand af
5 km fra Byen. Vi laa og tomkte med Gru paa hvornaar mon Turen kom til os at skulle derud. Vi havde
jo endnu ikke lugtet krudtet! — Vi var mange Nord
slesvigere ved dette kompagni og vi lovede hinanden altid
at holde sammen, hvad vi siden ogsaa altid gjorde saalcenge vi blev sammen. Den nceste Dag kom vi ud til
Baraklejren ved Aisne-kanalen. Disse Barakker laa inde
under Skroenten langs med kanalen, og man sagde at
Franskmanden ikke kunde faa Ram paa dem der laa inde
under Banken, og det vifte sig ogsaa i den Tid vi laa
der, at der heller alrig slog nogen Granat derhen, de git
alle hen over Hovedet paa os. Men jeg skal love for. at
efter vi havde forladt dem. var de ordentlig bleven be
skudt. Jeg kunde nu se at hele Skroenten var opreven af
Granater, de mange Granathuller talte nu deres tydelige
Sprog til mig. at her var det gaaet galt til, og jeg siger
nu til mig selv, hvor godt at vi slap ud af dem forinden.
Mens jeg nu atter efter 9 Aars Forlob gaar langs med
Aisne-kanalen strommer Minderne ind paa mig, baade
onde og gode og det er ncesten som om de gode Minder
faar Overtaget over alt det onde og daarlige man l
denne Tid oplevede. Hvor oste gik vi Nordslesvigere
ikke langs med denne kanal i de dejlige Sommeraftener
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(vi laa nochen her et helt Aar) og diskuterede om hvornaar mon denne krig dog vilde faa en Ende; vi kunde
ingen Udvej se ud af det hele, og nu er det allerede 9 Aar
siden dens Slutning. Jeg mindes med Gloede det gode
kammeratskab, der altid var mellem os. vi lcerte hverandre grundigt at kende, vi viste noje hvem vi kunde stole
paa og hvem ikke. Herhjemme gaar den ene og ser ned
paa den anden, men derude i Felten var vi alle ens.
Her ved Aisne kanalen var det vi holdt Jul ombord i
en kanallcegter og hvor Misfioncer Hans Knudsen fra
Aarosnnd holdt Juleandagt for os Nordslesvigere. Ester
loenge at have dvcelet paa dette smukke Sted, ved den fra
Krigens Tid faa bekendte kanal, og i Tankerne opfrisket
alle Oplevelser fra den Tid korte vi gennem Variscourt
til Aquilcourt. I begge disse Byer har de endnu kun
en kirke af Trce. disse Byer har nemlig vceret helt skudt
i Grus. Derfra korte vi til Coudifur Suippe. I Condi
var det vort kompagni modtog Ilddaaben. Alle disse
Landsbyer der for var lutter Ruiner er nu ved at blive
bygget op igen. men mange er de Familier der endnu
maa bo i usle Troebarakker, de selv har tomret sammen.
Skyttegravene der lob her mellem Condi og Berry an Bac
er slojfede, dog ser man gennem kornmarkerne en hvid
Stribe kalk, der kendetegner, hvor for en Skyttegrav har
vceret. Ligeledes ser man ogsaa ethvert Granathul der
er bleven jcevnet. kridtet, hvoraf hele Undergrunden i
Champagne bestod, ligger ovenpaa den gode Jord. Saa
korte vi ud til Berry au Bac med den kendte Hoj 108.
Her ligger alt endnu i Ruiner. Alt er endnu som da
vi i 1918 forlod det. Saa vidt Ojet rcekker ser vi kun
Minesprængninger, sammenskudte Skyttegrave, Pigtraad
og Jernstumper. Man kan noesten ikke fcerdes derude
uden at blive hcengende i Traad og Jern. Man undres
nu bagefter over, at der her har engang kunnet fcerdes
levende Mennesker. Her kommer der aldrig noget til at
gro mere. ikke engang et Trce ser man i denne kridtorken, det er Ingenmandsland vi nu korer igennem. Vi
korer forbi Eolera-Farmen til La Ville anse Bois. alt en
ode Orken, der en Gang var en lille kon By kendetegnes
nu ved et Brcedt der er opslaaet ved Landevejen med
Paaskristen: ,.La Villa anse Bois", ellers er der intet
der tyder paa. at der her for laa en Landsby. (I Frankrig er alle Landsbyer sammenbyggede ligesom en kobstad.)
Saa gaar det over Amisontain, St. Erme. Berriense ud
til Corbeny. Her spiste vi til Middag. Corbeny har nu
et Hotel, da jeg sidst var her eksisterede der ikke et helt
Hus. og vi skyndte os altid at komme igennem Byen. da
denne noesten altid laa under Granatild. En Gang korte
vi her igennem paa en tohjulet fransk karre, sorspcendt med
4 Heste den ene foran den anden. Franskmanden korer jo
altid paa tohjulede Vogne og uden Tomme paa Hesten
de lystrer kuskens Tilraab. Ara Corbeny korer vi saa
langs Chemin des Dames ud til Hojdedraget Craonne.
Af denne By er der ikke noget at se mere, den er nu
flyttet ned i Dalen, da den Plet hvor den for laa er saa
gennemrodet af Granatsprcengninger. saa det har vceret
umuligt at opbygge Byen der igen. Der hvor Craonne
for laa har en driftig Franskmand rejst et lille Skur hvorfra han scelger krigserindringer. Granater, Granathylstre.
Askebcegere lavet af Patroner, Granatstumper og meget
andet. Ja selv en stor 21 cm Granat kan man kobe hos
ham. Hojderyggen langs med Chemin des Dames ligger
ogsaa hen som Ingenmandsland. Den kamp som har
hersket her har voeret for haard til. at Jorden kan komme
under kultur igen. Fra Craonne korer vi kil den lille

kobstad Tismes. Denne By gik vi igennem ved den store
Offensive i 1918. Den er endnu langtfra bygget op igen.
Derfra gik Turen til Conrville hvor jeg i 1918 laa hos
Generalkommandoen. Herfra begyndte jeg Tilbagetoget,
efter at vi var stodt frem helt ned til Marne. Fra
Conrville korte jeg saa tilbage til Reims.
Da jeg nu havde saaet mit Ouske opfyldt og dermed
set de Steder, eller da nogle af dem, hvor jeg har fcerdedes
saa ofte under krigen og baade oplevet godt og ondt,
saa var der her ikke mere at blive efter og jeg tog derfor
med Nattoget fra Reims til Koblenz. Ara Koblenz tog
jeg til Mainz og Wiesbaden, for bagefter at sejle ned ad
Rihnen til Köln, og jeg maa sige, det var Rosinen i Polseenden, der er ncesten intet der kan sammenlignes med en
Sejltur ned ad Rihnen, der med alle de gamle Borge
knejsende hojt paa Bjergtinderne og op ad Skraaningerne
de mange Vinbjerge. Det er en Tur man aldrig vil
glemme. Ara Köln, hvor vi besaa den store prcegtige
Domkirke gik det atter over Hamborg hjemad til det koere

Hans Hansen, Halk pr. Heisager.

Fsj for Pokker!
Hvor er vi dog nogle slemme Drenge, sagde jeg til
mig selv. efter at have lcest Amtmand Lnndbyes Udtalelser
til Sundhedsministeren as 9. Maj 1927. Angrebene var
„ubesojede" og de kunde virke paa det nationalpolitiske
Omraade, vi Krigsinvalider blev misbrugt af den tyske
Presse, det var ligefrem nogle af de Udtalelser der ligefrem bromdte og sved i mit solle danske Hjerte. Jeg har
jo vceret med i det nationale Arbejde, saa min Samvittighed blev lysvaagen; er det saaledes saa maa der skaffes
AfhjcrlpZ
Er det virkelig saaledes. at Ncevnet og Noevnets
Tjenestemcend ligefrem strutter af Velvilje over for Invaliderne og ucermesk foler Lovens Rammer som en Bremse,
der hindrer dem i at vise deres store Velvilje. I saa
Tilscelde maa vore mismodige Medlemmer og Offentligheden saa sandelig beloeres herom. Der maa i al Offentlighed gives et reelt i rene Linier tegnet Billede, saa
der sker de Herrer fuld Retfærdighed og hvad der er
lige saa vigtigt, at en dansk Institution faar det Omdomme
der virkelig tilkommer den; ikke mere, men saa sandelig
heller ikke mindre! Jeg dirrede som en overhedet Dampkedel efter at faa Skaden gjort god; men der var den
svage Adgang til de interne Akter samt vore Repræsen
tanters Tavshedspligt. De to Vinduer gennem hvilke
jeg skulde kigge for at faa et Billede af, hvorledes det
saa ud der inde, var let tilhoengte. Med et dybt Suk
lagde jeg Pennen fra mig. Senere hen er det gaaet op
for mig, at vi jo flere Gange har fremsat Onske om at
faa mere Offentlighed i Administrationen. Det lille Skridt
vi langt om lcenge har naaet, siotter paa soerlig Modstand
hos dem, der efter det Billede Amtmand Lnndbyes Ud
talelser giver, burde voere aller stoerkest interesserede heri,
nemlig Ncevnets davcerende Aormand og Kontorchefen.
Der vises fremdeles ingen stigende Tendens til ak komme
videre fra den Side, derpaa har vi adskillige Beviser.
Jeg paastaar, at Ncevnet ikke fuldtud benytter Bestemmelsen i Socialministerens Instruks § 10 angaaende Ak
ternes Udlevering, og at deres „Velvilje" her ikke gaar
en Aingersbred lcengere end Instruksens klare Ord tvinger
dem. For Eksempel:
..En Mand kommer til Esterundersogelse. faar Besked,
nedsat til — onsker Indblik i Akterne for han appellerer
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til Raadet. Resultatet. Afslag med den Mortivering, at
der ingen Afslag foreligger, men kun en Omregulering
efter stedfunden Efterundersøgelse. Forresten godt fundet
paa. spidsfindig tor jeg ikke kalde det. thi store Aander
er jo dog ikke spidssindig, men kun skarpsindig. Resultatet af en faadan skarpsindig Spidsfindighed, der ligefrem
smager af drengeagtig Stcedighed, bliver efter min ringe
Opfattelse en administrativ Meningsloshed. Manden maa
uden at have noget at bygge paa klage til Raadet, Resultatet bliver herefter et Samtykke med Ncevnet. Nu
stiller Alanden fornyet Andragende til Ncevnet. der igen
resulterer i et Afslag og kan nu forst kroeve Indblik i
Akterne og overbevise sig om. om hans Sag er haablos
eller hvilke Beviser der endnu mangler, eller ogsaa ved
Hjcelp af Notater scetter han sig i Stand til at skrive en
Klage til Raadet der virkelig vejer noget og saaledes
giver Udsigter sor en anden Bedommelse. Men forst
maa Raadet og Ncevnet belastes. Sligt scetter ikke Administrationen i Mdest i Sonderjylland; men det er ikke
vor Skyld Hr. Amtmand Lundbye." — Der kan vises mange
Eksempler ogsaa i anden Retning, men med lignende Udslag.
Vi skal gerne vcere med i Arbejdet for at finde den
bedste og mest holdbare Losning af disse Sporgsmaal.
og jeg tor trygt forsikre Invalidencevnet og Hr. Amtmand
Lundbye, at hvis en Forhandling om disse Sporgsmaals
Losning ikke bliver andet eller mere end „orkeslos Tale"
skal Skylden derfor ikke soges hos os.
Sonderborg. i Februar 1928.
P. I. Lassen.

Aorsorgelse.
Lov Nr. 100 as 29. Marts 1924 har store Mangler
i Forsorgelseshenseender. Jeg skal saaledes tillade mig
at henvise til folgende:
Vi har ret mange Invalider, som er nedsat i Er
hvervsevnen med 50"/<> og mere. Under de nuvcerende
Arbejdsforhold er det ikke muligt for disse Invalider at
skabe sig en Eksistens. Ingen Arbejdsgiver vil i Dag
beskæftige Folk med nedsat Arbejdsevne. Renten er ikke
stor nok til Livets Underhold. Ved Fastsættelsen af Renten
burde der derfor ogsaa tages noget Hensyn til Mandens
faktiske Arbejdsmulighed, og Lcegeundersogelsen skulde ikke
alene vcere afgorende. Jeg ncevner folgende Eksempel:
Ved en Lcegeundersogelse konstateres der. at en Invalid har mistet den halve Erhvervsevne paa Grund af
en Lunge- eller Hjertelidelse og Renten faftscettes til 50"/o.
Idet praktiske Liv vil denne Invalid vcere fuldt arbejdsudygtig, da han ikke kan opnaa nogen Ansættelse. Paa
Grund af Lidelsen vil han derfor vcere prisgiv.et til Nod
og Elendighed. Et moralsk Ansvar maa Staten dog have.
Hvorfor ikke skabe Ansættelsesmuligheder i Stat eller Kommuue? Der er mange pladser som en Invalid nok kan
udfylde. Ved Arbejdsanvisning vilde der skabes mere
Tilfredshed. Idenne Henseende byder Loven intet; Bornerenten standses ved det fyldte 18 Aar, og derved affkceres
mange Enker fra at scette deres Born i Lcere, da de
okonomisk ikke kan magte dette Sporgsmaal. Renten maa
dog kunne gives indtil Lceretiden er endt. Dette praktiseres ogsaa i andre Lande. Ligeledes ydes der ogsaa
Sygehjalp til Enker og deres Born. Denne sociale Foranstaltning er Haardt paatrcengt, men mangler desvcerre
her. Staten har dog Pligt til at bode paa de Kaar. som
krigen har slaaet, og i Særdeleshed overfor de Efterladte
som har mistet Forsorgeren under krigen. — Vi haaber.
at disse Sporgsmaal maa blive optaget til Behandling.
Haderslev, i Februar 1928.
Petersen.

j

Sonderborg Amtsorganisation

afholdt Sondag. den 19. Februar Delegeretmode paa
Gceftgivergaarden Danmark. Af 16 Afdelinger var de
9 repræsenteret med ialt 22 Repræsentanter. Formanden
Hans Petersen, Hornp, aabnede og ledede Modet, der
fik et udmcerket Forlob. Aarsberetningen blev givet af
Formanden. Til Bestyrelfesvalg genvalgtes Sekretcer
H. Clausen. Som Suppleanter nyvalgtes i Stedet for
P. I. Lassen og Max Hammer, kobmand Dråbe og
Arthur Hinrichsen. Der blev vedtaget, at Bestyrelsen
skulde udvides ved og paa Dagsordenen til nceste Mode.
kasseberetningen over A. O.s Regnskaber godkendtes enstemmigt. Man drostede og behandlede indkomne og
A. O.s Forslag der onskedes behandlet paa Fællesmodet
i Tinglev. Modet sluttedes ved 1^ Tiden.
H. L. Sekretcer.
Det meddeles vore cerede Medlemmer i Amtet
at vi af forskellige Grunde kun fremkommer med et kort
Referat fra A. O.s Mode, men et udforligt Referat vil
fremkomme i nceste Udgave.
Red.

Afdeling Sonderborg
afholdt ordincer Generalforsamling Onsdag den 8. Februar
Aften Kl. 8 paa Fagforeningshusets lille Sal.
Formanden Max Hammer aabnede ved godt 8 Tiden
den forholdsvis godtbesogte Generalforsamling og bod
velkommen. Der forelaa i Aften en lang Dagsorden til
Behandling og Formanden kunde kun udtale sin Glcede
over at der var sremmodt saa mange, da denne Dagsorden var af vigtig Betydning. Dagsordenen der var
paa 9 Punkter godkendtes. Herefter oplcestes Forhand
lingsprotokollen fra sidste Medlemsmode og som godkendtes.
Tilmeldt som nyt Medlem blev Skomager Ehr. Petersen.
Dybbol. Til kasseberetningen blev Ordet givet til kassereren,
der fremlagde det reviderede Regnskab. Efter en kort
Droftelse blev Regnskabet enstemmigt vedtaget, og man
kom til det nceste Punkt der var Bestyrelsesvalg. Efter
Tur skulde Næstformanden. 1 Sekretcer. 1 kasserer og en
Bisidder afgaa. Da Næstformanden A. P. havde bedt om
Fritagelse for Genvalg, valgtes Sadelmager Ehr. Mikkelsen.
Dybbolgade. Genvalgt blev Sekretcer H. Clausen, kasserer
M. Moller og Bisidder Fru Gernhöser. Formanden meddelte at det var hans Hensigt at fraflytte Sonderborg i
ncermefte Fremtid og bad derfor Generalforsamlingen om
at blive fritaget for sit Hverv, og han vilde her bede
Forsamlingen om at vcelge en ny Formand. Forsamlingen
efterkom Formandens Onske. Nyvalgt blev P.I. Lassen,
Havbogade. Der blev efter en kort Droftelse besluttet at
oprette en Sangforening i Stedet for et Musikorkester, og
de videre Foranstaltninger blev overgivet til et 5 MandsUdvalg. Samme Udvalg skulde arrangere en festlig Sammenkomft for Foreningens Medlemmer og indbudte Gcefter.
Der tcenkes paa at opfore et Teaterstykke med efterfolgende
Bal. Formanden for „Julens Glcede" kunne meddele at
det var gaaet over al Forventning med Oprettelsen af
denne Spareforening. Der var allerede over 100 Sparere.
TilReprcefentanterforForeningen til det kommendeFcellesmode i Tinglev valgtes Ncestformanden Ehr. Mikkelsen og
kioskejer Jorgen Moller. Til at repræsentere Foreningen
ved A.-O.' Delegerelmoder valgtes Max Moller, Eyr.
Mikkelsen. A. Hinrichsen. L a s s e n -Stjernegade. Fru Heuck.
Friedrich Nielsen. Lorenzen -Finsensgade. Niels Pauljen
Jorgen Moller og Fru Ireese. De tre sidstncevnte valgtes
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som Supplanter. Under punkt Eventuelt behandlede man
forskellige Forslag der onskes behandlet ved Foellesmodet
i Tinglev, der dog forst skulde foreligges A.-O.'Delegeretmode paa Sondagen den 19. Februar og der skulde det
vedtages og indsendes til hovedbestyrelsen gennem A.-O.
Til Slut rejste Forsamlingen sig til Tak til Formanden
for det Arbejde han havde udfort for Afdelingen i den
Tid han havde siddet som Formand.
Modet sluttede ved 11 Tiden.
H. E.» Sekretoer.

Ssnderborg Afdeling
afholder Dilettantforestilling og koncert (udfort af kammerat Brügmanns Drengeorkester Lsrdag, den 3. Marts
Aften kl. 8 paa Lentralhotellet. Derefter Bal til kl. 3.
Adgangskort a 1 kr. faas forud ved kobmand Dråbe,
A5blegade, Hinrichsen, Ronhavgade 1 og Dybbolgades
Kiosk (Jorgen Moller).
Husk! Enhver bor Mode.

I

Aabenraa Afdeling

afholdt Generalforsamling Fredag, den 3. Februar 1928
Aften kl. 8 paa Lorenz hansens Goestgivergaard.
Formanden. Fr. Brandt aabnede Generalforsamlingen
og bod Forsamlingen velkommen. Efter at Dagsordenen
var godkendt gav Formanden en udforlig Redegorelse
over Foreningens Arbejde og Virksomhed i det forlobne
Aar. Derefter fremlagde kassereren Regnskabet der godkendtes. Det vedtoges ak anskaffe et Skydetett. Bestyrelsen
bemyndiges til at ordne denne Sag. Herefter fremkom
nogle Forslag, der onskes behandlet ved nceste Foellesmode
i Tinglev i April Maaned. Som Repræsentanter ved
Foellesmodet valgtes Formanden og Chr. Gregersen. Endvidere vedtoges det at beholde Lorenz Hansen's Goestgivergaard som Forsamlingslokale. Det blev besluttet at anmode hovedbestyrelsen om i Aar at afholde det aarlige
Sommerstævne i Aabenraa, Sondag, den 29. Juli. Der
valgtes et forelobigt Forretningsudvalg, bestaaende af
Ehr. Gregersen, Ehr. Johansen. Fr. Hoff. August Müller,
Peter Petersen og Hermann Holdak. Stoevnet skal afholdes
paa Sommerlyst. Da Formanden ikke onskede Genvalg
valgtes Repræsentant Peter Gude, Gildegade 7 som Formand. Skomagermester Max Schröder genvalgtes som
kasserer. Som Bisidder valgtes Fru Daniels. Det vedtoges at afholde Mode mindst een Gang kvartaarlig. Ved
nceste Mode serveres der gratis kaffe med kager til alle
Medlemmer. Modet sluttede ved 11-Tiden.
Det er beklageligt at Medlemmerne har saa
lidt Interesser og Forstaaelse for Foreningens Arbejde
og Virksomhed, idet der kun moder saa saa til vore Moder.
Man skulde dog tro, at vi alle havde lige stor Interesse
for vor fcelles Sag. Vi anmoder derfor alle Medlemmer
om at give Mode.
Bestyrelsen.

^

Vester-Sottrup Afdeling

I

afholdt Generalforsamling den 11. Februar Aften kl. 8
hos Gcestgiver Clausen, Stationskroen i Vester-Sottrup.
Der var modt 14 Medlemmer.
Efter at Formanden havde aabnet Modet og budt
velkommen gik man over til Behandlingen af Dagsordenen.
Som Punkt 1 gennemgik man Aarsregnskabet, der dog
ikke afsluttedes, men blev udsat til nceste Mode. Under
Punkt 2 enedes Forsamlingen om at fortsoette og gik
straks over til nceste Punkt paa Dagsordenen. De efter Tur
afgaaede Bestyrelsesmedlemmer var Formanden, Sekretoeren

og en Revisor. Som Formand valgtes Jorgen Sorensen
tit Sekretcer Malermester Frost og fom Revisor Baumann!
Der blev videre vedtaget at kassereren skulde vedblive ti
1. Juli d. A. Til Punkt 4 besluttede Forsamlingen i
ncermeste Fremtid at afholde en koncert. Som Reprcesentant til Delegeretmodet i Ssnderborg den 19. Februar
udpegedes Formanden, ligeledes valgtes Formanden til
at reprcefentere Foreningen til Fcellesmodet i Tinglev
Af Foreningens Midler ydedes der tre Sygdomsnnderstottelser to paa tyve kr. og en paa ti kr. Hermed slut^ ^odet.
I. Sorensen. Formand.

I
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Afdeling Graasten

afholdt ordincert Medlemsmode den 1. Februar. For
manden aabnede Modet og bod velkommen. Man gik
straks over til Behandling af Dagsordenen. Formanden
tog Ordet og gav en Beretning over Foreningens Virksomhed i det forlobne Aar. Der har voeret afholdt 12
Moder, 3 Bestyrelsesmoder, 1 Mode i Torsbol og 1 i
kvoers. Der er i 1927 bleven tilmeldt 28 nye Medlemmer
og udmelt 7. Den 1. Januar 1928 staar der 81 Medlemmer tilsluttet vor Afdeling. Ny tilmeldt blev Peter Brix.
Fiskeboek. Man droftede en Udtalelse fra kam. A. angaaende en udbetalt Sygehjcelp, og da man ikke kunde
naa til Afslutning blev der vedtaget at Bestyrelsen med
2 valgte Medlemmer skulde tage en ncermere Beslutning
Mandag, den 6. Februar hos kam. A. Nielsen. Det blev
vedtaget at Afgorelsen skulde bekendtgores iKrigs-Invaliden.
Der blev videre bestemt at de resterende kontingenter
skulde voere betalte til senest den 1. Marts. Bestyrelsen.

Beretning fra Bestyrelsesmodet den 6. Februar
hos kammerat Nielsen angaaende Sagen A.
Til Efterretning meddeltes, at dette Mode ifolge
Beslutning fra sidste Mode, var beslutningsdygtig.
Det var ikke forske Gang, at A. havde noget med
Graasten Afdeling. A. hcevder at han ved Udbetalingen
mod kvittering af en Sygehjcelp paa 20 kr., kun at have
modtaget 5. Efter A.' Mening skulde dette vcere at fore
tilbage til Udbetalingen af Julens Gloede, dette kunde
ikke anerkendes, da der var sket to Udbetalinger, nemlig
den 24. August har A. modtaget 20 kr. Sygehjcelp og
Julens Gloede er udbetalt den 15. Oktober.
Modets Deltagere besluttede at udelukke A. af Graasten
Akdeling i Henhold til vor Lovs § 2b, 3.Stk. Beslutningen
blev taget enstemmigt.
P 2l. V.

Modets Deltagere.

I

Sporge-Rubriken

Afdeling Graasten til Hovedbestyrelsen:
Hvad gor H. for krigsinvalider der stadig faar Afslag paa deres Andragender om Renter?

Annoncer

IZsusjun. Z

Osnl Usus sen.
XaretmaZer
I^e Vogne
Lykler,
Liier og landbrugsmaskiner
og Xarosserier laves
repareres
separationer ucltsres
^It XleMsrne^earbeMe udt.
til killigste Dagspriser
^akenraa - Larkrnsllegade 8
^
Xrißsillvali<1er 10 »/o üskst

„Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg. Kastaniealle S, St, og H, Petersen - Hsrap; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon Z4S.

o

^
^
o
Z
^

Je rniiaveßsile 5

84sr8^e

Fr. ZNahelk, Blikkenslagermester 5

l'elekon I^r. ?50

Ildvalß

St. Raadhusgade 17 - Telefon 810

Herre- OZ vrenZelclXäer

Stort Udvalg ikobber
og Messinggenstande
samt alt tilHusholdning henhorende

5. r.^V^I?2LI?
(yl<>sr - Zymaskinef - karnsvozns
l. s-orlez^o 2, k?SP3I'ati0N5VSöI'I<5tsrI leleton 5H0
Holger Hansen
Livkkonn I«os>-cn
luveler - (Guldsmed
?.
s.
8IVIIK
Skrceddermester
^ntomodiler, Motorcykler
udforer alt Skroedderarbejde ksder äv detlst 0A dilliZst
separations -Vserksteä
lw8
efter ZNaal i I. kl. Udforelfe
IeIek.Z86 8onäerl,orK ^IsZsäe 22 l!
I
!l
Filial af
11 uäksres ! eZet V«rkste6 il
Is. 1-s.rss».
8g^vk!kv0kk 'seleton
5t. k^aac!!iu5Za<ie 18
Q. I^Äiisssli
H^potlie^torretninA
^ulimpok't
LsnclsrdorZ - l'If. 119-120
K8MU8 k e i m e n
8. ?0«I.
anbotzier

Sondecborg

-

^elekon 274
Stor8te Imager i psene
k^orseringer, krz?llup8gsVer
i (Zulä, SslV, ?let
og wikkelvsrer

Liliegade 9

(FraverivZ

Sodal Farveriog Tojrensnings-Etablissement

ZSS

8SNVLIik0«(;
Sonder borg
leleton 45?
anketaler
alt i kolonialvarer til
Xontor tor ^runäkoßsaZer
rimeliZe ?riser
Ljenäonislisnäel - Xontralcter
Telefon
Dybbolgade a
Lestamenter m. m.
Sonderborgs celdste

kolonialvareforrekning

717 tt
Lranät ^ Xiolsetli
JernbsneZaäe 6
yens celdste og billigste

Glarmesterforretning
og Billedhandel

Specialitet:
Daglig frisk brcendt kaffe

^epsration

LilleclinärsmninZ

Deres l^^Ier 0A S^mas^ilier

hos z. Skaugaard' Sonderborg
8tsrste IldvalZ - LilliZste ?riser

^orsteklasses
til billigste priser!
^sok. e. Laxvaet) - Ssnclerborg
Srunckl. ,yo, piaN0- 0g Musikkus Sruncll. ,90,
pianoer, ^arnioniunier og alle Musikinstrumenter

«otel

LsnclEi'dol'Z I^ssclsi'IiÄncis!
Lmuk

k^StSs' s^Llil'iSSOH

^srlsZ 30

SGk^I l)^s?LO k^Q

f?sstaurant vsci Ztranclsii

l'slsfon SIO

kakkelovne - komfurer - Vaskekebler
Stsrste Advalg i kun bedste kvaliteter
wg sltiil billigste Anisen
Hansen 6^ Olirt Lsnäerborß8 l>
IiUI.N«»I0ci.
»Il«ssvls»rsl, ^
Ssnclerborg - Kongevej z8
Kul - Koks - kriketter - krsenäe ^

Vin^aridel
tk. Vine -- vammel kom

>

Lagerkontor veckRulkajen - telefoner 28, 2S og 404

^

Virk for Bladets Udbredelse.

IIerreekviperin88korretninZ
C-A-Ic^miZi
Sonderborg - Perlegade 51

sselgei* kslligst!

kenclte Vine

HSMA
^)eter 9snnicbsen - PerlegaÄe yo
K. Oeutsvkkein

Barber- og
Frisör-Salon

^

Xul -

Xol^s 0A Lril^etter

I ^!s C. kaad - Sonderborg ^

6neuäsalg
sov
^ I.aZer: ^erndaneZaäe 19 - ^eleton 726 ^
Ssncierborg
/Znit
aräsrods - ?ortisrs - Lkwä
vecl
.Wn
^c>3v. karvsL oZ rsnLSL liurtiZ
r^eles. 44b - Ssnclerborg
til mväTrÄts ?riLsi'

Storsle Advalgp

Hokel kobenhavn

?. LelirenÄ«

Sonderborg

kerleZ. 52 8MDMöl1kl! relef. Z17

H^ZZeliZe Vserelser
(?oc1t Xokken
private Laller

^lobelstotker, stribeäe (?aräiner vseves paa kestillinK

anketales.
k^orretninZen lukkeg
kver OaZ KI. 7 - I^sräsZ XI. 1» Peter Christensen, Telef. 250
kerleZaäe 63
8on6erborZ

Se

saavel roget som fersk

(^uldsrnecl

Dråbe
^LbleAsde 7 - ^eleton 637

I. Kl. Kolonial-, Delikatesseog Fedevare-Forretning
Lro6 - ?ruZt - (ükokolade

hos
^is>CeksnrßIei'

i v c n NLSS
^l.-HavnsZa<js 18 - Is>. ^58

Heinrich Petersen
^ L^emateriaier ^
A Kranit - 8kserver ^
^ XontorI^sllZanK4 ^
I^aZer ^insens^aüe 10 12

^

Vindue

Vvlkaniseringsanstall og

St. Raadhusgade 14

Cyklereparallonsvirrksted
Gummisodlsj

Mobler
8SNI)LKL0K(;

t^srZensen

og Tzfmsskinen
separationer uätores
til moäerate kriser
8onäerllavneZaäe 3l1
8snäerborx

Hans Uetersen

Carl A. ^lislssn
(ticll. Ernil Gacle)
L^erA^acle 25 - 8sn<äerkorA
-- - Maskinfabrik - keparationsvserksteci
5>>Ksbo>'9 /^Sj6l'lMZ5kiN6I'
fra Sonderborg Amts
/^6llsmt^k5 Vas-msanlssz fo^
Radio Central
Islsi. 19
^iskskIe!si. 19

Raäio Moäwgsrs

Agiter
for vor Organisation!

Sonderborg Kur- og Badeanstalt
Jernbanegade 20 - Telefon 249

Karbade, Dampbade, Lysbade, alle
Slags medicinske Bade, Massage
Sygebehandling esler Llegeocdinalion!

er bedst, da de er specielt
bygget for vore
Modtagerforhold
Kod hos de averterende!

VUS?^V «oni.c«iscnv

Det stsrste I^dvalZ
Den l?e6ste Vare
Den killiZste?ris
?eleton 62

E. Reis
blikkenslager - SkiserlMer
i-l-f, zs4 Glannesler v°r,-g^ s»

Sonderborg
Jernbanegade 25 a

V/oliIsnt>srz5
Vslsmsgenlls og rii'izj!

(Inzell.: ^srZen Andersen)

Lu^as - Tonäsrlsorg
Lxeeialvskrli^teä kor ^linäernüslidninZ
Islsk. S7S

oZ Autoreparationer

fsrzts oz sslcjzts Zjiscialtorrstninz i Kakis oz Konfiture»'
Asdesi kslgsplsils»»

Fremtidens Tagbeklædning
anbefaler Ltolt Lc (!()., 8onderI)0rA
lelekoo 176-177

Hver krigsbeskadiget bsr vcere Medlem af vor Organisation!

2S ^

KKI(Z8-IKIV^I.II)LN
VLN 1.

Nr. 1

c. »ris

8lirLeä<lermester
kllkkenslager - 8ltisertselilier
8onäerborZ - I^ilieZs^e 9
8S^Of^L0^Q
uässrer sit 8krseääer^rbej6e
eiter Nsal i I. KI. V6forelse.
^ernbsneAaäe 25s
filisl si 8säsl Larven(vis a vis ^mtsbsneZgsräen)
oZ l'oirensninZs-ftsblissement

1928

Ksstanieslle 38 (Okr. Lliristensen) Telefon 704
snbefsler siZ til Publikums Velvillie
Zpec . ^sncketlinneä. dlk. ^'et liente8 0A krinZes overalt i L^en

Isrgen Mstter <Weh.-. sen«, Aymm»)

l'elef. 217
sltiä storste väValg!
I'elef. 217
Isenkram, Kokkenuäst^r, (Zws, forcelsen oZ elektriske Artikler
K. v^v^8cNKLII^I

Rotel „Lellevue" ösibks l>^ KiMÄW
8snäerborg
Inäek.: frit? l^srät
Smuk og dyggeliZ kestsursnt
veä 8trsnäen

fri!

5.

anbefales
forretningen er ssben
I^ver-OsZe frs Kl. 8—7
l^oräsZ frs KI. 8—10
ferlegsäe 63 - - 8onäerborZ

8tsrste väValg paa pladsen

Nobler
cNl?. VVOl.ff, 8sn6erborZ

8snäerborZ gelöste
KolonialVarekorretning
(^. Haussen - 3e>näerdorA " l'elek. 119 0A 120
fri!

»»«s »««sc«
8snäerborg
8tsrste 8pecia1-korretninA i Herre- oZ VrenZe-^srllerolze

kollcebanlcen kor
^18 oZ 8unäeveä
(Aktieselskab)

lelefon 371 " ferleZsäe 54
8pecislitet:
Daglig frisk drsenät Kgffe

I
k^ens bellste krs^
bsZes kos
fri!

fri!

l_00l<
8S^V^K0l?(i

^ktiekspital oZ Reserver:
Kr. 1 246 000,00

Ar. Matzelt - Blikkenslagermester
8t. pagcltiusZsäe 17 - Telefon 810

fri!

8tort I^cäval^ i Xolz^er-

fri!

0Z ^lessinAZenstancäe
samt alt til ^u8ko1<äninA l^enksrenäe
forlang alti6

Olie-, farve- oZ l'gpetbgnäel
en Zros - en äetml

Honäerborß
k1i8 daelld86n
8sn^erbvrg
Sl
Telefon 229 - l^I. Kuaäbusg. 3
p.
fxport-Lr^ZZeri

Vogsl
Urmager
vre, (Zulä- oZ 8oIVV3rer
. kriller i sile fgconer Sygekassebriller leveres

liulleZsräiner, (Zsräinbrseääer

Annoncer fra Sonderborg.

^smusketerser
8on6erborg

anbefaler alt i Kolonialvarer
. - til rimelige friser -

Telefon 717 - O^bbolZacle Iis

6! MK6LN8^ LWlZer alticl
k^r. ^ingleff's
billigst
8snäerbc>rZ - Kongevej 58

telefon
575

Kul, Koks, kriketter, krsenäe

kivksi'ei I-ukss

I^gZerkontor veä Kulkajen
telefoner I^r. 38, 23 oZ 404

8peciaIvXrIi8teä tor (^^linäeruäsIikninZ

International

Ksffe
smager bellst

Holxer Hansen
^u^eler - (Zuläsmetl

LiIIiZ8te I^otel oZ 8pi8e8te6
- P33 PIaä8en
- snbefsles 8vm ^Visclelcikgle
- - /kor poreninZer - -

pri!

telefon 274
8tsr8te I^sZer i psene
poreeringer, LryIIup8Z3Ver i
Lulcl, 8slv, plet oZ I^ikkelvarer

pri!

QrsverinZ oZ pepgrstion
uäfsre8 i eget Vssrk8tecl

^ob. I^umbeck

Carl A. Melsen
(ti'6I. I^mil (Zsäe)

Maskinfabrik
^eparationsVserkstell
8iIksborZ ^ejerima8kiner
/^ellemtr^k8 VarmesnIeeZ
- for Kirker
- -

^!ksLIisickpliks8ksi
Elektriske Installationer

^VI. Drade ^^l>sklli^8^8k!

Pssäliu8tvrvet 5 - telefon 35
l^cifsrel8e af elektri8ke I^)?8- oZ KrsftsnIseZ . pgäioanlMZ, pserer, I^)?8ekroner

^blega6e 7 -

telefon ^Ir. 19

1 . K O d K

8snäerborH
3nbessle8

telefon 637

I. Kl. Kolonis!-, P>eljkgte88e- oZ peclevsre-porretninZ -

Peel LetjeninZ, Zode Varer

krsä - k^ruZt - Lbokolacle

^u^ust 8taark

pri!

Manufaktur
pri!

K0PVL:
V.
25

45

95

1,45

Are

Sre

Ore

Xr.

<^0.

(veä Psg6liu8et)
^Znufsktur - vsmekonkektion oZ I_Iä8t^r8forretninZ

Hotkl ^l88UNlI
pri!

8S^V^PK0P(Z

pri!

pri!

telefon Xr. 70

- ^1s6elokgle Kon8ulent Peter8en trWske8
- paa Motellet -

lick! „Xüdklitizvll

Haus «Adalbert"

ii

Großer und kleiner Saal sowie klublokale, alles modern und neu
eingerichtet. Die schönsten und modernsten Räume Sonderburgs
bringe ich in gütige Erinnerung

8snäerborZ
Usselige Vserel8er
' (Zoät Kskken - private Lgller -

Peter ^Kristensen, l'elef. 250
kroater

(?raa8ten

^or^en ^nclersen, ZonäerborZ
Det storste l^6Vslz
ven beäste Vare
ven billigste pris

koätsj

I^sr äe LruZ for

Konfektion

Aktieselskabet

lUV U 8Mk«!
en Avcl (!^lcle eller Temaskine,

O

Leeste Varer!

Telefon 210

killiZste priser!

cis ksb 6en

1^8

8t. psuli - telefon 176

Kaveri - Konclitori ojj Lafe

I^0ren8en
Lrosger
keparationer u6ksres liurtißt ogliilliAt

^ster AnÄsrssn :: Traastsn
8sr8te l^valZ i

^lanufakturVarer, (Zaräiner, "prikotaZe, ^rbej^stsj, 8maatin^

Annoncer fra Sonderborg. Broager. Graasten.

HMs-Znvaliöen
Medlemsblad
for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
S. Aargang
Jen 1. April 1N28
Ar.1
er jo ikke udbredt over hele Landet er den Motivering
vi modtager og Grunden til. at vi ikke har kunnet opnaa
et Resultat i saa Henseende; og efter alt at domme er
det. efter vor Mening og vor faste Overbemsmng. den
riatiae Ordning vi er inde paa. Vi tcenker og tvwler
ikke paa, at den i Linier optrukne Ordning maa blwe
anset for fuld forsvarlig, og vi haaber at de fleste ved
Fællesmodet vil stille sig bag denne Ordning for det
kommende Aar. Bladudvalget onsker heller ikke tll nceste
Aar at blive udsat for eller blive belastet med et saa
stort Ansvar, men vi haaber at Foellesmodet vil blive
afholdt saa betids, at Bladsporgsmaalet kan blive grundigt
behandlet inden Aarsafflutningen.
Ogsaa med hensyn til Stoffet kan der vel af og tll
Bekendtgorelse.
siaes at det kunde vcere lidt mere interessant. Bladet
Det bekendtgøres herved, at Invalidenoevnets kon- har ogsaa skiftet Redaktor, alle faadanne Ting hcemmer
suleut for Touder Amt. Ar. Andresen, fra 1. April d. A. selvfolgelig saaloenge til vi har naaet det Punkt, hvor
og indtil videre vil have kontor i sin Bopoel. Sondergd. 32, Begyndelsesstadiet ligger bag os. Et Grundlag tnaa
forst bygges saa Bladet kan blive det Faktor det skulde
Tsnder.
og vil blive indenfor vor Bevoegelse. Vi har ogsaa i
Begyndelsesstadiet opnaaet ret gode Resultater, hvilken
paastand Medlemsstatistikken vil bekroefte. Ligesom Tlden
Med ncervoerende Nr. begynder vi paa 5. Aargang forandrer sig, saaledes vil ogsaa vort Blad forandre sig.
og vort Medlemsblad er saa udkommen i 3 Aargange l Der opstaar nye Sammenslutninger (saasom den inter
den nnvcerende Skikkelse til alle Medlemmer over hele nationale Sammenslutning) der bliver nye kilder for vort
Landsdelen, der er tilsluttet vor Organisation, og vi haaber Organ. Vi staar i Udviklingens Tegn, og det maa huses
at de ved Bladets Start stillede Forventninger er gaaet med Gloede, om vi paa vort kommende Foellesmode kunde
enes om en endelig Ordning, der kunde skaffe Arbejdsro
i Opfyldelse.
^ c
Da Aaret nu er afsluttet og samtidig Bladets Regn- om dette betydningsfulde Organisationsanliggende.
Med Hilsen!
skabsaar. har Bladudvalget set sig nodsaget til, efter
^
Bladudvalgel.
Samraad med Hovedbestyrelsen, da vort Fcellesmode
bliver afholdt paa et Tidspunkt, der ikke falder sammen
Til Trods for et energisk Arbejde har det ikke voeret
med Bladets Regnskabsaar. at fortscette Udgivelsen af
Bladet i den samme Form og efter den samme Ordmng muligt nu til Aarsskistet at faa det uodvendige Antal
som der er bleven gjort hidindtil efter sidste Fællesmodets
Beslutning. Det vilde ogsaa vcere det mest rimelige Forslag Annoncer samlede, hvad de daarlige Tider vel nok har
at fortscette under den nuvoerende Ordning, da Bladets den siorste Skyld i. Et saa langsomt Arbejde krcever
Driftsregnskab i Tiden fra den 1. April 1927 til 31. Marts
1928 udviser et Overskud paa 35,00 kr. Til dette Belob forogede Omkostninger, vel faar vi hele Antallet samlet,
maa vi tillcegge to ekstra Tilloeg a 51,00 kr. og yder- men Udbyttet bliver mindre. Dette maa vi dog alle
ligere Tab af Annoncer til et Belob paa godt 100 kr., vcere med til at afvoerge paa en eller anden Maade. vi
det samlede Overskud vilde derefter voere ca. 250,00 kr.
Regnskabet viser os, at Bladet efter den nnvcerende Ord- er alle interesseret i at Bladet kan boere sig. og derfor
ning kan boere sig med et lille Overskud.
vil alle, og her toenkes paa Formcrnd eller kasserere,
Ogsaa det af Bladudvalget budgetterede Overslag
rcekke en hjoelpende Haand. idet blot enhver Formand
for det kommende Aar vil omtrent give et lignende Overskud. Den Ordning der var ment gennemfort sidste Aar, tor anvise Trykkeriet en eller anden Forretningsdrivende
som gik ud paa at tilstille Medlemmerne Bladet gratis der vil annoncere i vort Blad. Saaledes faar vi paa
gennem Postvoesenet, men som henlagdes for et Aar til
ncermere Undersogelse og Overvejelse, viser sig ogsaa i en billig Fremgangsmaade de resterende 25 til 30 AnAar at vcere uigeuuemforbar. De Oplysninger vi f. Eks. noncer samlet til Maj Udgave. Anmeldelse sker til
har indhentet fra forskellige og lignende Foretagender,
viser os at den Tanke ikke lader sig realicere. Bladet F. E. Eggert. Perlegade 73. Sonderborg.

Meddelelse til Lokalafdelingerne.
Lokalafdelingernes Bestyrelser bedes omgasende tilstille Hovedbestyrelsen, Adr.p. Petersen,
Aarosnndvej 29, Haderslev, de til vort nceste
Icellesmode valgte Repræsentanters Ravne og
Adresser, for at Hovedbestyrelsen rettidigt kan
tilstille disse Zcellesmodets Dagsorden, Forslag
til Acellesmodet m. m.
H a d e r s l e v , den 2 2 . M a r t s 1 9 2 8 .
Hovedbestyrelsen.

Beretning fra Vladudvalget.

„Krigs-Invaliden"
Skal kngsdeltagerne paa Fattigvoesenet?
Snart er 10 Aar hengaaet siden krigens Slutning,
og de der har gjort krigen med celdes med Tiden. Den
der har Oje for det og interesserer sig for disse Ting
har forlcengft opdaget, ak mange krigsdeltagere lider
mere eller mindre af Sygdomme, Svagheder eller Ska
vanker. der helt eller delvis skyldes krigstjenesten, uden
at de er i Stand til at skaffe fuldtgyldigt Bevis for deres
Paaftand, og de er saaledes affkaaren fra at oppebcere
en Rente for disse Lidelser. For at kunne nyde en Rente
efter Invalideforsikringsloven, skal vedkommende vcere
662/3 o/y Erhvervsndygtig, og den der ikke er det. er saa
ledes helt affkaaren fra at faa nogenfomhelft Rente for
sin Lidelse, og den eneste Mulighed for ham er den trange
Vej til Forsorgelsesvcesenek. Naar Invalidencevnek som
hidtil „skonner" at ncevnte Lidelser „formentlig" vilde
vcere indtrufne ogfaa uden krigstjenesten vil sikkert mange
af de Mennesker, der har ligget 3 og 4 Aar ved Fronten
og i Aarevis har vcerek udsat for de vcerfte Strabadser
og bratte klimaforandringer samtidig med, at de gennemgaaeude har vceret i en daarlig eller mindre god Ernceringstilstand, i de fleste Tilfalde komme til at ligge
Forsorgelsesvcesenek kil Last. respektive komme paa Fattigvcesenet. Del kan ikke vcere Meningen at de Mennesker
der har gjort deres lovformige pligt, selv da de stilledes
Ansigt kil Ansigt med Doden, skal afspises paa den
Maade. Det har sikkert heller aldrig nogensinde vceret
Hensigten, ak de sonderjydske kommuner selv skal bcere
disse Byrder, og dette vil jo blive Tilfceldet, naar der
ikke skaffes en anden Udvej.
Ak dette ikke er los Snak, og at der vil blive Tale
om ikke saa faa, viser bedre end mange Ord Invalidencevnets Beretninger fra de forskellige Aar. Jeg har
ved Haanden Beretninger fra Aarene 22, 23, 24, 25, 26
og 27. I Aaret 22—23 er der skillet Andragende om
Tilkendelse af Renter af 426 Ansogere, deraf er 197
bevilget og 229 afslaaet. 24—25 er der stillet 456 Andragender, deraf er 91 bevilget og 362 afslaaet. 25—26
492 Andragender, hvoraf de 75 er bevilget og 417 afflaaet og 26—27, 363 Andragender, hvor de 28 er bevilget og 335 afslaaet. Det vil sige i Brocent:
22—23 er 43,75 o/<> afslaaet
24-25 .. 80.04 "/o
..
25-26 .. 84.75 0/0
..
26-27 „ 92,29 "/s>
„ deraf er dog 276 Ansogere bleven anerkendt, men under 10^. Alle ovrige
har ingen Muligheder for at opnaa Rente, med mindre
eller for de har mistet ^ af deres Erhvervsevne. Det
vil betyde Fattigdom og Nod i mange af disse Hjem og
Folgen er denne, at underernærede og forkomne Born er
senere med til ak fylde Sanatorierne. En Ting kan vi
vistnok alle vcere enige om, at en stor Procentsats af
dem der har ligget 3—4 Aar ved de forskellige Fronter,
vil, naar ikke der aabnes andre Muligheder, komme paa
Fattigvceseuet forend de er 65 Aar. Det kan Danmark
ikke vcere bekendt og det er imidlertid paa hoje Tid at
der gores noget for at hindre dette. Jeg har tcenkt mig
Sporgsmaalet loft paa den Maade, at alle krigsdeltagere
der ved deres 55. Leveaar befindes paa 40^ Erhvervsudygtighed og der ikke kan skaffes fuldtgyldigt Bevis for
at Lidelsen skyldes krigen, skal der gennem Invalidencevnet
tilkendes en Rente, der svarer til den Rente, der til enhver Tid ydes en 65-aarig ubemidlet Aldersreutenyder.
Jeg finder dette er et ret betydeligt krav. og det
mindste der kan ydes dem.
P. I. Lassen.

Varls!
Ved det i Januar d. A. i paris afholdte Bestyrelsesmode er det internationale Samarbejde yderligere bleven
styrket. Modet blev ledet af Formanden for den internationale Sammenslutning (<^. I.
L.). kammerat
Vmta fra Toulose. Han udtalte blandt andet, at Sekre
tariatet havde henvendt sig til den bulgarske og den
czekoslovakiske Regering om at foretage en Lovcendring
til Fordel for Invalider og Efterladte. Denne Henstilling
er ogsaa bleven fulgt, og begge Lande har nedsat et
Rigsdagsudvalg til Droftelfe og Forberedelse af en ny
Forforgelseslov. kammeraterne takkede varmt Sekretari
atet for den ydede Medhjcelp; kil Dato havde det ikke
vceret de dervcerende Organisationer muligt at faa Loven
til Revision. Dette Resultat maa hilses med stor Glcede
og viser atter Sammenslutningens Betydning oa Nodvendighed.
Sekretariatet har sogt Samarbejde med det internationale Arbejdsbureau (Folkeforbundet) i Geneve, og
dette har meddelt, ak Arbejdsbureauet vil tage Stilling
til Indkaldelse af en konference af Sagkyndige til Droftelfe af Forsorgelsessagen. Siden konferencen i Wien
har der vceret afholdt Delegeretmoder i Bulgarien og
Ezekoslovakiet. Ved begge Delegeretmoder har der vceret
Repræsentanter fra Eiamac. De forskellige czekoslovakiske
Organisationer har nu sluttet sig sammen om et fcelles
Arbejdsprogram. Et Skridt i den rigtige Retning, og
derved nndgaas en Splittelse af Arbejdet.
Easfin (Frankrig) udtalte, ak ingen Stat kan undgaa
at fremme Sagen til Fordel for Invalider og Efterladte.
Naar vi paa den ene Side skal storke Staten i Fredsbesircebelsen, har vi til Gengceld et naturligt krav til Staten
om en god Forsorgelseslovgivning. Dette blev ogsaa
stcerkt understreget af forskellige andre Talere.
Der blev vedtaget, at Sekretariatet 6 Gange om
Aarek skal udgive en Avis om Sekretariatets Arbejde.
Det forste Nummer vil udgaa i April Maaued. Alle
Organisationer har forpligtet sig til ak optage en international Chronik i Medlemsbladet. Derved vil vor Avis
blive mere righoldig og interessant. Eiamacs Med
delelser vil indeholde Beretning over Sekretariatets Rejser,
yderligere vil der folge Meddelelser fra andre internationale og interallierede Organisationer. Fredssagen vil
faa en fcerlig Rubrik i Bladet, som vil blive trykt paa
fransk og tysk.
Ved Drostelsen angaaende Afholdelse af en aarlig
tilbagevendende Fredsdag blev det vedtaget at afholde
denne Dag den sidste Sondag for Folkeforbundets Sammentrceden. Dette Forslag blev enstemmigt vedtaget, efter
at folgende Forslag var taget tilbage i Afholdelse af
Fredsdagen for Vaabenftilftandsdagen. Fredsslutningsdagen, Dagen for Krigserklæringen, Sondag efter Paaske
og sidste Sondag i Juni.
Hele Bestyrelsen blev modtaget af Reprcesentanter
for de forskellige franske Invalideorganisationer. Denne
Sammenkomst stadfceftede yderligere Eiamacs Arbejde for
Krigsofrene og for Freden. Uden Hensyn til Partier
vil vi alle arbejde hen til at fremme Samarbejdet til
Gavn for vore Medlemmer og kil Gavn for Verdensfreden, krigens Rcedsler maa i Fremkid undgaas, og
ingen skal udscettes for den Odelceggelfe som krigen har
skabt. Dette Arbejde styrkes af Eiamac, og denne er
allerede i Dag en saa stor Magt. at de forskellige Regeringer tager Hensyn til vore Onsker. Vort Samarbejde
boerer Losnet »Aldrig mere krig".

„Krigs-Invaliden

Den ncesie store kongres vil blive afholdt i Berlin
(Zsr Deres Inäksb i Herre og vrengetsj
i Dagene den 9. 10. og 11. August d. A. Ved denne
i
Kongres vil der blive talt af Brandeihs-Wien, om
..Schwerbeschädigtengesetz-. Sekret, Frankrig, taler over
lelescm 630
^eleion 630
C i a m a c s Indflydelse paa Forsorgelseslovgivningen. Cassin.
Frankrig, vil tale om Ciamacs Samarbejde med andre
?. Rossen dansen, LtoreZsäe 4,
internationale Sammenslutninger, som arbejder for Freden.
Den sidste Modedag blev Bestyrelsen modtaget af
6
den franske Udenrigsminister Briand. Paa Bestyrelsens
l Vegne talte Marrke, Berlin, som overfor Udenrigsmini- i kraafen, der jo forst udvikles efterhaanden. Derfor
? steren
klarlagde vort program og Sammenslutningens maa man forsi omkring ved Fjortendags-Alderen begynde
?
Arbejde. Udenrigsministeren udtalte i sin Svartale. at Fodringen med en Blanding af knoekkede. let fordojelige
Z
han fuldtud anerkendte Ciamacs Arbejde og tillagde vor Kornsorter —ikke Byggryn eller Ris alene — der bedst
^
Organisation den allerstorsie Betydning til Gavn. ikke gives som sidste Foder, umiddelbart for kyllingerne gaar
)
alene for vore Medlemmer, men forst og fremmest for til Ro. For at vcere sikker paa at faa noget virkeligt
godt, benytter jeg som Aftenfoder kyllingefoderet med
^
Fredssagen, og derved for hele Menneskeheden.
Hr. Briands Svartale vil blive tilstillet „Krigs-In- det morsomme Navn „Kvik" fra karensmolle.
Naar kyllingerne er fjersatte omkring 6—8 Ugers
validen" og den ovrige presse for at alle herhjemme kan
Alderen,
kan det sintmalede Foder tilscettes Hvedeklid eller
1
lcese. hvilken Betydning en saa fremragende Politiker,
s
som den franske Udenrigsminister, tillcegger vor Sammen- stadigt stigende kvanta 2Eglcegningsfoder og det knoekkede
f
slutning.
Petersen. Foder helt Korn, indtil man ved Tre-Maaneders Alderen
gaar fuldstændigt over til Fodring med en Blanding af
lige Dele Hvede. Havre, Byg og Majs. saa meget Kyllingerne vil oede.
Overholdes disse Regler, skal en god kylling af let
Dette vil stille sig noget forskelligt, efter som det Race vcere i Abglcegning ca. 6 Maaneder gammel, og dens
drives som Led i erhvervsmæssigt Honseri eller
svcere kammerat ca. 7 Maaneder gammel.
Hsnseri som Bierhverv.
Det forudsattes, at kyllingernes Opholdsrum rengores
En af de forste Aarsager til. at den ..lille" Honse- dagligt eller i hvert Fald ugentligt, samt at Dyrene jævn
holder ofte maa savne Vinteroeg er, at kyllingerne til- ligt efterses for Utoj, der bedst fordrives ved Hjoelp af
lcegges for sent. Den rette Udrugningstid for Kyllinger Insektpulver eller ved ak smore kyllingernes Nakke og
efter Hons af svoer og mellemsvcer Race er fra 1—15. Gump med en Smule karbololie.
April og efter let Race fra 1.—15. Maj. Saadanne
Erhverv.
Kyllinger vil. saafremt de opdroettes rigtigt og nedstammer
Honseholderen,
der
skal
leve af sit Honseri, begynder
fra gode Abgloeggere. kunne fylde Abgkurven Vinteren
allerede
i
Oktober-November
Maaned
at udruge kyllinger
igennem.
hvis det ikke passer Honsemadammen at ruge paa paa kunstig Vis, da han ved. at der saavel i Ind- som
de rigtige Tider, gor Honseholderen klogt i at kobe det Udland er Cftersporgsel paa de saakaldte Hotelkyllinger
nodvendige Antal kyllinger — en Dag gamle
hos af en Voegt paa ca. 5—600 Gram.
Velyndere af denne loekre Spise bor ikke alene for
den „store" Opdrcetter med Rugemaskiner og de kontrolat
siotte
dansk Erhverv altid forlange danske kyllinger,
lerede gode hons. Saadanne „fcerdigsyede" kyllinger
kan enten soettes til en Skrukhone eller en kunstig Moder, men ogsaa i egen Interesse, da de danske Vinterkyllinger
hvoraf der sindes mange i handelen, og i hvilke kyl- ligesom vort Floesk og Smor er en kvalitetsvare, skore
og velsmagende i Modsætning til de importerede kyllinger
Ungerne trives lige saa godt som under hone.
Derefter kommer Sporgsmaalet om Fodringen af de der som Regel er sejge og trevlede i kodet.
Aarsagen til de danske kyllingers hoje kvalitet er.
smaa Vcesener, hvis Tilværelse man gerne vil sorsode,
og dette sker som Regel ved. at der benyttes et uhensigts- at de med den rigtige Fodring kan udvikles til Slagtemcessigt Foder i saa store Kvanta, at de stakkels smaa vcegt paa 6—8 Uger, og man kommer heller ikke her
de forste fjorten Dage af deres Levetid lober omkring uden om det alsidige, sintmalede koernemoelksfoder, hvoraf
med overfyldt Mave og kro. Maven kommer i Uorden, en kylling kun behover ca. 1 kx for at naa de noevnte
og intet som helst andet Foder, men kun Ad
og mange maa allerede lade deres Liv i Fjortendags- 5—600
gang til Vand og Sand.
Alderen.
Ligesom Rugningen maa Opdrættet af disse foregaa
Dette undgaas let ved at sulte kyllingerne til de er
paa
kunstig Maade, der slet ikke er saa „kunstig" endda,
36—48 Timer gamle, og derefter lade dem have stadig
Adgang til Vand, Sand samt et fintmalet kyllingefoder. men uhyre simpel, naar man folger de Anvisninger, der
Dette maa kobes, og jeg foretrækker at benytte et Foder folger med de kunstige Modre. hvoraf man benytter
med Indhold af kcernemcelk i torret Tilstand, det saakaldte Kasse-Moderen til mindre og Paraplymoderen til storre
„kcernemcelksfoder", da kcernemcelk har den allerheldigste Flokke, kassemoderen kan anbringes udendors. medens
.,^
Indflydelse paa kyllingernes Fordojelse, og de smaa Paraplymoderen krcever scrrligt Hus.
Med denne Produktion kan fortsattes indtil Paaske,
Maver maa holdes i Orden, ellers er al Ulejlighed spildt,
og dette Foder er sammensat saaledes, at kyllingerne hvorefter Salget af daggamle kyllinger begynder, og der
ikke kan cede for meget, og indeholder alle de mange er for Tiden en stigende Interesse saavel i By som paa
forskellige Stoffer en Kylling har Brug for, herunder Land efter at tilsikre sig rettidigt tillagte kyllinger, saaGrontfoder. — Ved at benytte fintmalet Foder sparer ledes at det er nodvendigt for enkelte Honserier at ruge
man kyllingerne for Besvoeret med Formaling af Foden med Maskiner til 10000 A5g.

i
K
..
5
^
^

VraW Vejledning i kylliugeopdrcet.

„Krigs-Invaliden"
Til sidst vil jeg gerne paapege. atraki onelt Hemsen
efter min Mening er en Gren af Landbruget, som selv
i denne Nedgangstid kan drives med godt Resultat, men
dog ikke for Hemsene bliver Genstand for en forholdsvis
lige saa god Reigt som Svin og kvoeg.
„Honsemand".

Vekendtgsrelse.
Til samtlige Afdelinger.

Er der sket Forandringer i Antallet af anmeldte
Medlemmer som modtager ..Krigs-Invaliden" gennem
postvcesenet, bedes dette meddelt til Ekspeditionen en
Gang hvert kvartal. For at undgaa forkerte Anmeldelser
osv., bedes alle Afdelinger om ikke at fremsende en Liste
over alle Medlemmer, men kun meddele Navnene paa
de ny tilmeldte og ligeledes Navnene paa dem, Afdelingen
onsker inddraget. Ogsaa Tilflytninger bedes meddelt,
hvorfra han er kommen og om det nytilmeldte Medlem
modtager Bladet, faadanne skal nemlig ikke anmeldes herfra, da de jo allerede er anmeldt.

Formanden meddelte, at det aarlige store Sommerstoevne vistnok afholdes i Aabenraa. Beretninaen aodkendtes efter en Droftelse.
Til Fællesmodet, der skal afholdes i April eller Maj
Maaned, valgtes som Delegerede for Afdeling Haderslev Viggo Hansen. Frd. Zimmermann. R. Andersen,
p Sch^ltz^^"^ ^ ^ Suppleanter S. Ostergaard og
Som Kassebud og Inkassator valgtes Herm. paris
til Fornojelsesudvalget: Herm. paris. S. Ostergaard^
P. Schultz, I. Semdergaard, M. Madsen, H. Nygaard'
Fru Ernst, Fru Holm og Fru Ohlsen.
Til Bestyrelsen genvalgtes Næstformanden H. Mortensen. kassereren A. Thomsen. Suppleant Fru Elley; nyvalgt blev som Sekretoer H. Nissen, da den tidligere Sekretoer. Bogholder A. Nissen, paa Grund af Snadom ikke
emskede Genvalg.
Kobmand Mathias Jensen genvalgtes som Revisor.

I

Afdeling Graasten

afholdt sit ordinoere Medlemsmode den 7. Marts d. A.
med en Dagsorden paa 5 punkter.
Formanden, Malermester H. Thomsen, aabnede Modet
og bod Velkommen. Den fremlagde Dagsorden blev efter
Ekspeditionen.
en lille Droftelse godkendt. Som punkt 1 aflagdes Beretning fra forrige Bestyrelsesmode, hvorefter Sekretæren
oplceste Forhandlingsprotokollen. Beretningen og proto
Afdeling haderslev
kollen blev godkendt. Beretningen fra Semderborg Amtsorganisations Delegeretmode, der var andet punkt, afafholdt Tirsdag den 2O. Marts sin aarlige Generalfor- lagdes af Formanden, og Beretningen blev efter en kort
samling hos Gcestgiver Heisel „Cafe Hansborg".
Diskussion godkendt. Under punkt 3 fremkom kammerat
Efter at Formanden, Invalidekonsulent Petersen, A. Brodersen med Forslag om at indstille Syge- og konhavde budt velkommen, valgtes Raadmand Zimmermann firmationshjoelpen i 2 Aar. Dette Forslag blev enstemmigt
til Dirigent.
vedtaget med den Tilfojelse, ak Bestyrelsen i trcengende
Tilfoelde
kunne tage Beslutning om der skulde ydes en
Derefter fremlagde kassereren. Lcerer Thomsen, det
Sygehjoelp. Der blev endvidere paa noche punkt vedtaget
reviderede Aarsregnskab, der godkendtes enstemmigt.
at afholde et Mode den 14. Marts Aften kl. 7^ i Adsbol
Regnskabet udviste en Indtcegt paa 5 233,94 kr. og
kro og et Mode i Torsbol den 17. Marts Aften kl. 7^
en Udgift paa 3464,13 kr., saa der var ved Aarets Sluthos Fru Clausen; til dette Mode skulde en af Amtsorning en Kassebeholdning paa 1 769,81 kr. I Aaret 1927
ganisationens Bestyrelse komme til Stede som Taler. Den
blev der udbetalt i Understøttelser 935 — kr. Disse er
af Amtsorganisationen ydede konfirmationshjcelp skulde
ydet i Sygdomstilfælde, til Jul, og scerlig til konfirmation. udbetales ved ncevnte Moder.
Foreningens Afdeling Haderslev havde ved SlutUnder „Eventuelt" meddelte Formanden, at der var
ningen af 1927 et Medlemsantal paa 391, deraf 304 indgaaet en Skrivelse, i hvilken der meddeltes Afdelingen,
Invalider og 87 Efterladte.
at Afdelingens Forsikringer var overgivet til Forsikrings
Derefter aflagde Formanden Aarsberetning og kom selskabet „Codan" i Haderslev.
herved soerligt ind paa Speirgsmaalet om Beskæftigelse
Th. Madsen, Sekretoer.
af svoertbeskadigede krigsinvalider i offentlig og privat
Det er jo beklageligt at der kun moder saa faa
Virksomhed, og den sociale Forsorgelse af Invalider og
Efterladte. Desuden omtalte Formanden indgaaende den Medlemmer til vore Moder. Der maa jo dog vcere In„Internationale Krigsoffer-Sammenslutning "s Betydning. teresse for Sagen, da vi har et faa stort Medlemsantal
Han noevnte bl. a., at en Henvendelse fra denne Sammen- indenfor vor Afdeling, og netop derfor skulde Moderne
slutning til den czekoflovakiske Regering vedrorende for- voere godt besogte, der er det rette Sted hvor vor foelles
skellige Ulemper for dette Lands Invalider, havde haft Sag droftes. og der vil Medlemmerne faa Lejlighed til
gunstige Resultater at opvise. Sammenslutningen arbejder at foette sig ind i Foreningens Arbejde og Virksomhed,
ogsaa for Fredssagen. Der er besluttet Afholdelse af en og vi tvivler ikke paa, at saa vil og maa Medlemmerne
aarlig tilbagevendende Fredsdag i alle Lande. At der komme til den Erkendelse, at vor Sammenslutning vil
fra fremragende Statsmands Side tillægges den Inter- alle Invalider og Efterladtes Vel, baade socialt og okononationale Sammenslutnings Arbejde stor Betydning i saa misk. Derfor endnu engang kammerater og kammeratHenseende, fremgaar bl. a. af den franske Statsminister inder, mod frem til vore Moder; husk, den 1. Onsdag i
Briand s Ord ved Modtagelsen af Sammenslutningens hver Maaned gaar vor Gang til Mode i Graasten.
Bestyrelse, der har holdt Mode i paris. Briand's Tale
Med Hilsen!
vil i Lobet af kort Tid blive offentliggjort i pressen.
Th. Madsen.
.Kngs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg, kastaniealle 6, SI. og H. Petersen - hsrup: udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af ..Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i F. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 24S.
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>f for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Nr.?

-i»

Den 1. Mal 1N?8

Til Fcellesmodet i Tinglev.
Zeellesmadel i Tinglev

W

> > Ssndag. den A. Mai 1^8 i ..Tinglevhus" W

I W

Dagsorden:

V W
V W

W

1. Foellesmodet aabnes kl. 9 Formiddag.
2. Valg af en Ordstyrer.
V W 3. Nedsættelse af et Udvalg til Mandatprovetse.
I W
(Afdelinger, der resterer med 2 kvartatsbidrag
Z W
til Hovedkassen, har i Henhold til § 3 i VedI W
toegterne ikke Ret til at sende Delegerede.)
V W 4. Formandens Beretning over Foreningens
Virksomhed i det sidste Aar.
V W 5. Hovedkassererens Beretning og Foreloeggelse
af Regnskabet for Aaret 1927 til Godkendelse.
V W 6. Beretning fra ZNandatprovelsesudvalget.
DM7. Forstag til A5ndringer as Lov Nr. 100 af
D W
29. Marts 1924.
^ W 8. Behandling af de af Lokalafdelingerne indV M
sendte Andragender.
V
W 9. Vedtcegtscendringer.
I W 10. a) Forelceggelse af Blomskersondens Regnskab
V
W
for Aaret 1927 til Godkendelse.
b) Drostelse om Blomsterfondens Anvendelse.
ß
W 11. DrgftelsevedrorendedetteAarsSommerstoevne.
ß
W 12. Avissporgsmaalet.
ß
W 13. Drostelse angaaende eventuel Ansættelse af
j
W
en Rejsesekretær.
^
W 14. Agitation.
j M 15. Valg.
V
M 16. Eventuelt.

W
W
W
W
W
W
W
M
M
M
M
W
W
M
W
M
M
W
M
W
W
M
W

Lokalafdelingernes Bestyrelser, som endnu
M ikke har meddelt de til Fællesmodet valgte ReM prcesentanters Navne og Adresser til HovedbeW bestyrelsen, bedes straks foranledige dette, faa
M Hovedbestyrelsen kan tilstille disse Materialet til
M Fcellesmodet.
W
Haderslev, den 22. April 1928.

W
M
M
W
M
W
W

V
V
I
V
V
V

5. Aargang

M

W

W
W

Hovedbestyrelsen« W

Atter er et Aar henrnndet siden vor scelles Sammenkomst, og Aaret har vel nok vceret et af de daarligfte
okonomisk set, og dette i Særdeleshed for krigsofrene.
Arbejdsloshed og dens Folger har hoerget vor Landsdel,
som ingen Sinde for. At krigsinvaliderne, der er nedsat
i deres Erhvervsevne, har vceret haardest udsat for Nod
og Elendighed, er en uafviselig kendsgerning; thi hvem
vil give en Invalid Beskæftigelse, naar der er Overflod
af fuld erhvervsdygtig Arbejdskraft?
Forsorgelsen er saa minimal, saa den ikke er tilstrcekkelig til at forsorge en Familie med, og de kommunåle Understottelsesmyndigheder tilbageviser oftest krigsinvalidernes Anfogninger om Hjcelp derfra, idet de henviser til. at der oppeboeres krigsinvalidesorsorgelse.
Dette burde Invalide-Forsorgelsesmyndighederne tage
med i forste Betragtning, naar de soetter sig til Doms
over krigsofrenes Eksistens. Men det modsatte har desvoerre vceret Tilsceldet i det sortobne Aar. Hvor kan
det ikke vcekke krigsinvalidernes Harme at konstatere, at
Forsorgelsesmyndighederne netop i en Tid, hvor Beskcestigelsesmnlighed for en Invalid er saa godt som udelukket,
med alle lægevidenskabelige Finesser, er draget til Felts
imod de svcerest ramte krigsbeskadigede. de Benamputerede.
og nedsat disses Forsorgelser kun paa Basis as en ganske
uforsvarlig Teori „Tilvcenning". Sluttelig vil man med
denne Teori maaske gaa saa vidt, at man gaar ud fra,
at en Invalid kan vcenne sig til at ligge i sin Ligkiste.
Ja. saatedes maa vi krigsbeskadigede, som desvcerre
paa Grund af praktisk Erfaring kan tale med om „Tilvcenning", se paa denne modbydelige „Tilvcenningsteori".
At Lægevidenskaben er sort suldstceudig vild paa dette
Omraade, er ganske ubegribeligt, men dette maa vel forklares ved, at Lcegerne ikke selv har provet, hvad det er
at voere svoer amputeret Invalid.
Naar Ministeriet i sin Tid. som Folge af vor kritik
af Invalidenoevnet. har henstillet til vor Organisation, at
söge et fordrageligt Samarbejde med Forsorgelsesmyndig
hederne, da maa en Betingelse herfor vel vcere, at Loven
vedrorende krigsofferforsorgen praktiseres saaledes, saa
den os ved denne Lov hjemlede Forsorgelse ikke beskceres
eftersom nogle enkelte Loeger befinder det for rigtigt. Der er
imidlertid overfor denne Kategori af Invalider foretaget
Rentenedscettelser i rigelig Udstrækning i det forlobne Aar.
og Samarbejdet mellem Forsorgelsesmyndighederne og
Organisationen har derved lidt betydeligt.
Vore Fcellesmoder er det Sted, hvor vi maa frembringe vore klager, og hvor vi tager Beslutninger om,
hvad der skal gores for at forbedre krigsofrenes Kaar.
Lad saa ogsaa vort soresiaaende Fcellesmode blive en
Milesten i vor Organisations Virken. saa denne Dag maa

Krigs-Invaliden"
boere rige Frugter til Gavn for de Mennesker, som uforskyldt blev drevet ud i krigens Elendighed — som et
Instrument i storkapitalens Haand — sor at blive lem
læstede eller for at tabe Sundheden, og for de som mistede
det bedste de ejede, deres Forsorger.
Maatte saaledes det kommende Fællesmode vcerdigt
kunne tilsluttes sine Forgcengere, og bidrage til. at knytte
Baandet for Kammeratskabelighed og Troskab mellem
Medlemmer og hovedbestyrelse endnu fastere. Lad Modet
ligeledes blive en Sten til den store Bygning for Freds
sagen.
Hermed byder Hovedbestyrelsen alle Deltagere kil vort
Fællesmode hjertelig velkommen til godt Samarbejde i
Tinglev.
H a d e r s l e v . A p r i l 1S28.
Hovedbestyrelsen.

Andragender lil Fcellesmsdek.
Afdeling Aabenraa.

1. Der andrages om. at kontingentet til Hovedkassen
nedscettes fra 20 til 15 Ore maanedlig.
2. Fordeling af Blomskerfondens Midler i aarlige
Rater.
3. Der onskes besluttet, at Sommerstævnet for i Aar
afholdes i Aabenraa. Sondag den 29. Juli d. A.
Afdeling Graasten.

4. Droftelse angaaende Rentesatserne.
Afdeling Haderslev.

5. Der henstilles til Fællesmodet at foge praktiseringen
af Sygehjcelpsbestemmelserne cendret.
Afdeling Logumkloster.

6. Andragende koutingentnedscettelse, saavel Lokalsom Hovedkassekontingentet. med
Afdeling Sonderborg.

7. Fællesmodet bedes beslutte, at der i Lobet af
Sommeren afholdes et tysk-dansk Invalidestcevne i Sonderborg, og Bevilling af de dertil fornodne Midler af Hoved
kassen.
8. Der onskes vedtaget en kontingentsorhojelse fra
1,50 til 2kr. pr. kvartal (incl. Avisen „Krigs-Invaliden")
Merindtægten skal bl. a. bruges som Vederlag lil en
Rejsesekretær.
Amtsorganisationen Ssnderborg.

9. Vedtægtens § 8 onskes cendret derhen, at Hoved
bestyrelsen udvides til 16 Medlemmer, subs. 12 Medlemmer
fordelt ligeligt paa de 4 Amter.
Forslag til 2Endringer afLov Nr.100 af 29.Marls24.
a) § 37 cendres derhen, at Foreningens Repräsentant
hvert 4. Aar stilles til Valg.
b) § 38 som under a.
c) § 38, 2. Stk. suppleres med folgende Sletning:
D Tilfcelde, hvor Hnslcegens eller Acevnets Lcegekonsulenters Lægeerklæringer ikke er i Overensstem
melse, skal Sagen foreligges Retslcegeraadet forinden
Navnet eller Raadet trcefser Afgorelfer i Sagen.
d) § 8 onskes tilfojet Bestemmelser omHdetser af Bornetillceg.
e) Der optages Bestemmelserne i Loven om at der tilstaas krigsdettagere, der ved deres 50. Leveaar, og
hvis Erhvervsevne er nedsat til Aldersrenten for en
ubemidlet 65. aarig Aldersrentenyder.

f) Ligeledes optages Bestemmelse i Loven om Aner
kendelse af krigstjenestebeskadigelse for konssygdomme
som er paadraget under Krigstjenesten.
g) I Tilfcelde. hvor der eftervisligt kun foreligger en
Forvcerrelse af en tidligere Lidelse skal Svcerskadetilloeget tilmaales vedkommende efter den faktiske
Erhvervsudygtighedsgrad.
h) Der skal gives Invaliderne Adgang til at faa Indsigt i Renteakten forinden Afgorelsen ved Ncevnet
skal trceffes. Invaliden skal have Ret til enten selv
eller ved en Repræsentant fra Organisationen at for
svare sin Sag under Behandlingen.
11. Forslag til 2Endringer i Ministeriets Instruks
for Invalidencevnet.
a) Tavshedspligten for vore Repræsentanter ophceves.
b) I Instruksens § 10 onskes den indskudte Scetuing
..saafremt Anfogningen ikke bevilges" skroget. Samtidigt onskes Ordet „Afslaget" erstattet med Ordet
„kendelsen".
c) Instruksen suppleres med Bestemmelse om, at der
ved Ncevnet, Dagen for Invalidencevnets Mode af
holdes, stilles et Vcerelse til Raadighed, hvor evtl.
Ansogere kan faa Foreningens Repræsentant i Tale.
12. Amtsorganisationen i Sonderborg ansoger om
Bevilgelse af et Belob paa 300,- kr. til Agitation.
Hovedbestyrelsen.

13. Forslag om Indforelfe af Kontingentkvitteringsmoerker.

Paragraferne 37 og 38
i Lov Nr. 100 bestemmer om Foreningens Reproesentationsret i henholdsvis Ncevn og Raad, men saaledes som
de er affattet har Foreningen kun Mulighed for at faa
andre Repræsentanter ind ved en Revision af Loven.
Dette i Forbindelse med, at disse Repræsentanter, gennem
den i Instruksen indeholdte Tavshedspligt, asskceres fra
at staa i den rette kontakt med Organisationen, bevirker
ganske naturligt, at der blandt Medlemmerne til Tider
fremkommer en kritik mod disse Repræsentanter. En
saadan kritik kan de ikke vcerge sig imod, selv om den
er uberettiget og Folgen bliver at Foreningens Handlekraft svoekkes og Repræsentanternes Interesse ligeledes.
Foreningen er stcerkt interesseret i at faa disse Ulemper
afhjcelpet, og dette sker efter min Mening derved: At
Repræsentanterne loses for Tavshedspligten og derved
at de ved at stilles til Valg og de ikke har rogtet Hvervet
paa en saadan Maade, at det virker almindeligt tilfredsstillende, har Udsigter for at blive slaaet ud. Jeg vil
hermed ikke udtale nogen Mistillid til de Repræsentanter
vi nu har siddende, men jeg mener ak de derved, og det
vil give dem en vis moralsk Skotte, fra Tid til anden
paany faar bevist at de har Foreningens Tillid. Og
samtidig vil en saadan Bestemmelse bevirke eller affode
en konkurrence indenfor Foreningens drivende krcefter,
der sikkert vil faa kil Resultat, at der til enhver Tid i
hvert enkelt Tilfoelde vil blive indfat alt hvad der kan ^
indsoettes for at faa et bedst muligt Resultat for Anfogeren. Der er altid en hvis Fare ved ak saadanne Reprcesensanter foler sig alk for tryg. Ved Arbejdsforsikringsretten stilles saadanne Repræsentanter ogsaa under Valg
og jeg kan ikke indse at vi ikke kan faa gennemfort noget
lignende. Jeg kan heller ikke tcenke mig andet end at
vore nuvcerende Repræsentanter vil hilse en saadan Be-
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ftemmelfe med Tilfredshed, da det dog maa vcere en ube
hagelig Folelse at sidde i Foreningens mest betroede Pladser
paa en saadan Maade eller under saadanne Forhold der
muligt svoekker Foreningens Voekst og Trivsel, og at der
dermed opstaar Utilfredshed og kritik mod disse Bogbundne
men urokkelige Repræsentanter, i Stedet for, at hvor Kritiken
virkelig bor oves, har Udsigten for at skabe bedre Forhold.
Sonderborg, i April 1928.
P.). Lassen.

I „Hejmdal" Rr. 77 af 30. Marts 1928 findes folgende Artikel:

Sig til Dem —
Hvorfor Tyskerne ikke besatte Danmark i 1914.
Forleden loche jeg en Dagbladskronik af H. P. hanssen
(Norremolle): Ungdom, jeg modte under Verdenskrigen.
Den skaber Vedmod. I Vedmod er baade Sorg og
Gloede. Alen H. P. Hanssens kronik siger noget ekstra,
som det er vcerd at loegge scerlig Moerke til. Jeg ser
gennem den Beviset for. at det var de sonderjydske Momd
der gjorde deres Pligt, der dode og blodte for en Sag,
der ikke var deres, det var dem der forst og fremmest
friede Danmark fra at komme aktivt med i Verdenskrigen.
Jeg ved nok der var flere Aarsager. soerligt det danske
Folks Rentralitetsvilje, Englands Taalsomhed under
Minespcerringen i Store Bcelt og Sverrigs holdning
under krigen. Men dette horer til Aarsagerne for Op
retholdelsen af Neutraliteten og vilde ikke have haft Be
tydning, hvis Sonderjyderne ikke pligttro havde opfyldt
den tyske Indkaldelsesordre. Ellers var Danmark straks
ved krigens Begyndelse blevet besat af tyske Tropper,
og faa havde krigens frygtelige Ulykker vceret over os
og vore Hjem. Vi har en davcerende preussisk Ministers
Ord derfor. Ikorthed var Ministerens Ord til H. P. Hanssen disse: Alan saa i Sonderjydernes Lovlydighed en
Borgen for, at Danmark vilde vcere neutralt. Men
havde Sonderjyderne provet at flygte ved krigens Udbrud,
da var Danmark bleven erkloert for Fjende.
Dette er alvorlig Tale.
Sig det til dem, der hidtil har brugt en materialistisk
Maalestok til Maaling af vort Forhold til Sonderjylland!
Sig til dem, at det var de sonderjydske kvinders
Graad, der har frelst Danmark fra krigen!
Sig til dem, at det var de faderlofes Fattigdom,
der gav os Vind i Sejlene under krigen!
Sig til dem, at det var vore sonderjydske Brodres
Pligttroskab, der kobte os fri!
Sig til dem, at det var med deres egne Savn og
deres eget Blod, at vore Brodre kobte Sonderjylland fri
af de tyske Lomker!
Sig til dem, at vi skylder at vcere taknemlige og
vise Gengoeld mod dem, der kobte sig hjem til Danmark!
Sig til dem, at hvad vi har ofret paa Genforeningen,
kun er lidet mod det, som Sonderjyderne har ofret for os!
Sig til dem, at selv om de ikke voerdsoetter det nationale, saa er det alligevel os, der har faaet Profitten,
fordi det ikke var os selv, men Sonderjyderne, der gav
os Fred i de tunge Aar!
Og vi. der skonner paa det nationale, vil sige vore
Landsmcend sonden Aa Tak, fordi vi blev genforenede
med dem.
Vi vil sige til dem, at vi ikke med Guld kan afvikle
vor Gceld, men kun ved at slutte dem ind i vort Hjerte
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p. bossen tjansen, Ltoregsäe 4, I^aäerslev

som en Del af os selv. Guldet kan vise Vilje, men ikke
betale deres Ofre.
Vi vil sige til dem, at vi med Haand og Hjerte vil
skotte deres Gromsekamp for Hjem og Arne, for Folkets
og Hjertets Ret, vort dyrebare Modersmaat!
„Modersmaat er vort Hjertesprog,
kun los er al fremmed Tale.
Det alene i Mund og Bog
kan vcekke et Folk af Dvale."
Og vi vil sige H. P. Hanssen Tak for de Oplysninger. han har givet os i „Ungdom, jeg modte under
Verdenskrigen".
Herftedoster Skole pr. Glostrup, Marts 192L.
-j-
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H. P. Haar.

Ester H. P. Haar's Artikel maa vi Sonderjyder og
scerlig vi sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte faa det Indtryk, at det er Folkets Mening der kommer
offentlig frem og dermed bliver offentlig tilkendegivet. Da
jeg, undertegnede, af Erfaringer og Indtryk, jeg har faaet
af vore Stammefrænder norden for kongeaaen ved Rejser
og Ophold hos Private, kunde jeg have Lysk til at sporge
Invalidenoevnet og de danske Lovgivere i det hele taget,
hvorledes de tcenker sig Folkets Vilje forenet med Lovens
Administration?
Folket siger, at de skylder Sonderjyderne Tak for
det de har gjort under Verdenskrigen, og vi vil heller
ikke undlade at sige dem Tak for en saadan Anerkendelse.
Men sig til dem, at vi. som har mistet Forsorgeren eller
tabt vor Arbejdsforlighed. ikke alene kan leve af Anerkendelser og hcederlig Omtale. Vel byder Loven os en
Erstatning for Tab af Forsorger og Arbejdsforlighed.
men denne er desvoerre, under de nuvoerende Arbejdsforhold, utilstrcekkelig, og da der for Tiden ikke er Arbejde
til den der er i Besiddelse af fuld Arbejdsforlighed. bliver
Resultatet at den svage maa boje sig for den stoerke, og
som Folge deraf kommer vi, som har mistet en mindre
eller storre Del af vor Arbejdsforlighed til at lide Nod.
Den af Lovens Administration benyttede Tilvomningsteori
letter sandelig heller ikke paa vor Tilvcerelse.
Sig til dem, at det er Folkets Onske at erstatte os
vore Tab af Forsorger og Arbejdsforlighed fuldtud, og
at de vil vort Vel. da de er i Stand til at yde os en
tilfredsstillende Erstatning, hvor Danmark jo dog i Sammenligning med de Lande, der har vceret med i krigen,
kun har saa lille en Procentsats af Befolkningen, der er
Krigsofre.
Sig til dem, at de hellere maa anvende en Del af
de Midler, der anvendes til Anskaffelse af krigsmateriale.
til at lindre den Nod med. den sidste krig har slaaet.
Hellere dette end at fremme den noche Fotkeodelcxggelse.
for man skulde dog ikke tro. at det oplyste danske Folk
er af samme Mening som den tyske Eks. kejser var. idet
han sagde: „Den der vil Freden, han ruster til krigen".
Denne Anskuelses Folger kender vi. og vi Sonderjyder
har saa sandelig faaet nok af en saadan Fejltagelse, og
vi onsker heller ikke at blive udsat for en lignende.

„Krigs-Invaliden"
Og sig til den danske Storkapital og til Storkapitalen
hele Verden over, at hvis de onsker at soroge deres ka
pital, da lad dette ske gennem produktivt Arbejde, der
vil fremme Folkets Velstand og Lykke, i Stedet for gennem
krig, der jo er kapitalistisk og vistnok et mere indbringende Voerk, der kun odelcegger hele Samfundet, kapitalen
er nu en Gang egoistisk og tomter ikke som Grundtvig,
naar han synger:
„Langt mere af Malmen saa hvid og saa rod
fik andre i Borg og i Bytte,
hos Danske dog findes det daglige Brod
ej mindre i Fattigmands hytte,
og da har i Rigdom vi drevet det vidt,
naar faa har for meget og fcerre for lidt."
kapitalen udstrækker jo sine rovgriske klor for at
rane det mindst mulige, og dertil er krigen det bedste
Middel, kun Skuldertroekkende toenker den paa de Saar
Krigen slaar, og meget mindre paa at erstatte dem.
Og derfor til Sluk sig til Invalidenoevnet, at det ikke
skal arbejde i Storkapitalens Aand, men ak Ncevnets Op
gave er at arbejde efter den demokratiske Lovs Bestemmelse, der jo dog er Folkets Vilje.
D a h l s g a a r d pr. Rinkences, i April 1928.

I

bekendtgor herved, at den ikke agter at afholde det nceste
Medlemsmode for Onsdag, den 4. Juli d. A.. Aften kl. 8
hos Gcestgiver Jepsen.
Til de Medlemmer, der til Stadighed har besogt vore Moder, siges hermed Tak for den store Interesse de hidtil har visk Sagen. Det er jo ikke helt morsomt ak voere i Bestyrelsen for en Afdeling paa 81 Medlemmer, naar der faa ved vore Moder kun moder saa
faa og noesten altid de samme. Ja Lysten kan dale saa
langt ned. at man glemmer vi har Modeaften. saasom
det f. Eks. passerede for undertegnede sidste Gang vi afholdt Mode.
Med det for Oje, ak en Betænkningstid paa ca. tre
Maaneder vil hjoelpe med til at Tilslutningen vil blive
storre. haaber vi paa et godt besogt Mode Onsdag, den
^
Med kam. hilsen
H. Thomsen, Formand.

I

Rinkences Afdeling

afholder Medlemsmode Onsdag, den 16. Maj d. A.,
Aften kl. 8, i Rinkences Overkro med folgende
Dagsorden:
1. Afdelingens Sommerfest.
2. Mindegudstjenesten.
3. Deltagelsen til Sommerstævnet.
4. Optagelse af nye Medlemmer.
5. Forskelligt.
Om talrig Deltagelse bedes.
p. B. V.:
A. Hinrichsen. Formand.

Andreas Hinrichsen.

Der er flere Krigsinvalider og Enker der har sendt
Artikler der er affattet efter Indlægget i „Hejmdal". men
paa Grund af pladsmangel har vi set os nodsaget til at
trcekke disse Udtalelser sammen i soranstaaende Artikel.
Redaktionen.

Minder fra Verdenskrigen.
" ^ Museet paa
Souderborg Slot indrettes for Tiden en
ny Afdeling til MindeomVerdenskrigen.
Denne Samling skal
indeholde alt, hvad
der har med krig og
Mititoer ak gore:
Uniformer, Udrustningsgenskande og
krigsmiuder af enhver Art, kort og
Billeder fra de forskellige Frontafsnitte
o. l. Der er allerede indleveret ca. 1500 Genstande til
denne krigssamling, men der ligger endnu saa uendelig
mange Ting i Kammeraternes Gemme, der, uden at have
soerlig Interesse for Ejeren, kunde have Betydning for
Samlingen paa Sonderborg Slot. Der er saa mange
Genstande, der sor eller senere vil gaa til Grunde, naar
Interessen for dem svcekkes eller naar Ejeren ikke lcengere
vogter dem. Vilde det da ikke vcere bedre, at faadanne
Ting blev opbevaret i Museet paa Sonderborg Slot, til
Gloede og Oplysning for dets mange besogende?
Selv de mindste Ting, som Gevcerkugler og Granatsplinter, modtager vi med Tak«
Er det Ting, man ikke onsker at opgive Ejendomsretten over, saa kan man mod Bevis overlade dem kil
Museet, saaledes at de til enhver Tid kan tilbageleveres.
I. Raben, Sonderborg Slot.

j

Afdeling Graasten

Afdeling Sonderborg
afholder ordinoert Medlemsmode Onsdag, den 9. Maj
Aften kl. 8 paa Fagforeningshufet (lille Sal).
Dagsorden:
1. protokol. 2. Optagelse af nye Medlemmer. 3. Droftelse
angaaende Delegeretmodet i Tinglev. 4. Droftelse angaaende A.-O's Delegeretmode. 5. Evtl. Foredrag af
Kontorchef Kock, Dnvalidencevnet. 6. Beretning fra Festudvalget. 7. Eventuelt.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

I

Sonderborg Amtsorganisation

I

afholder ekstra ordinoert Delegeretmode Sondag den 13. Maj
d. A. Formiddag kl. 8^/2 paa „hotel kobenhavn".
Til dette Mode indbydes Lokalforeningens Repræsen
tanter, der skal repræsentere Foreningen paa Fællesmodet
i Tinglev.
Dagsorden:
1. Droftelse angaaende Fcellesmodet i Tinglev.
2. Eventuelt.
Da dette Mode er af vigtig Betydning maa alle
Repræsentanter give Mode.
Bestyrelsen.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgoretser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.

.Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, Kastaniealle6, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.

Kob Nanufakturvarer i

I), k . Lsngwsclt
Urmager, (Zuläsmeä og Optiker
Stort l^ävalg, Villigste priser - separationer burtigst og billigst

..IVIsgssin »lu VIoniI"
Storste vtlValg

—

Ke6ste Vare

--

killigste priser
1

^

inässettes — Lillecler indrammes
Vinduespudsning i Abonnement
NlLI^S
(Zlarmester
Slotsgade 1 " telefon 246

Nygaaräs Skrseclckerforretning
telefon 89
bringes i velvillig Lrinckring Stormlilokken 4

M De spare Penge?

kober og sselger foreningens Neälemmer bedst ve6
telefon 83
Senäes overalt!

bor ve Kobe Deres Kanukakturvarer, Konfektion, Irikotage samt SIcotoj

laffet 28
Senäes overalt!

»s

anbefaler sig til Stemning af Klaver
oc- biarmonium samt alle til klaget benborenäe separationer
M. vübner I^öbbe, Storegaäe 691^smmerkanciel
Direkte Import af svensk og finsk l'rselsst
Velsorteret Imager!
Villigste priser!
ttenrV ^Kristiansen - ttaclerslev
- l'elefon 41
Ä6

NUI^VLV^V^, Nsrlei'slev

Knud Orbefen . Haderslev
korvet 10
Isenkram - l^äst^r - (Zlas og porcelsen

Lsfs

ved ffavnen anbefales til poreninger
telefon 869
«ans Ilejsel
telefon 869

L^kle billigst i
k . F^nllensen' L^KIetorretninx
V^t-rgaäe 58
- - ttaäerslev

Katie

porsog mine fortrinlige Kvaliteter i
IVl. ^eonbarä
Vispeg. 16, ffaderslev, ^elef. 766
Kolonialvarer, Konserves, Vine
- til billigste priser
i
NN

H

at se ind til

Qo^s, solicis IVlGdlsi- I l U 8 l < H a n s Mortensens GlrWveri
I^lsrregade 34 -

Kobes bedst og billigst i
l^l)l^li s, IVlobellager
(Zravene 15 i Qaaräen - haderslev - ^elef. 697 - privat ^elef. 1020
Drik altiä

ttojgade 5

ffaderslev

3(^8^11

Nojgade 5

er absolut Vyens billigste Skomager. - kaagummi paalsegges
I.
f^ver Dag friskbrsendt fra eget Lrsenderi

Ku! - Koks - kriketter
1 -e>-ionI»8Z

^«mlru..i8

Veäste og billigste Inäkobssteä er „I^säiomagssinet"

telefon 91 og 1191 --

Kontor og ^ager: ^eatersti 7

LnnsR Aonn, Zun.
pri!

G
^
M

Ns6enslev?
Slagteri og fabrik
la pslser - Specialitet i paalssg samt rsgeäe Varer
(garanteret eget Fabrikat)
^llegaäe 8 Se priserne i Vinänerne Vispegaäe 9

Z.C.Zensen

Haderslev - Lavgade 2
Arrnagep og
Stovt lltlvalg til smsa priser
killigste Reparationsvserksteck

pri!

Guläsmect

W
^
^

I^usk 0. Nielsen Vonde's

Tilliv, Snsen6sRnup pr

eramk^
dMer os^Meäele en^ros r-l.^15

Wckelin «8 kirestone ^uto- vß ^otorcKIeßummi
Opel, Lxelsior, (^aZxenav, 8vs1en ox kvpular hykler
samtlige L^lclereserveäele anbefales til allerbillißste Dagspriser
korliancllere antages overalt

dis. Lu vel brugte Automobiler sselßes billigst

Slagtergade 35

-

telefon 532

„Vaumann" Symasllner og Cykler
l^sber lettest

jomi.u.t.e.. 4

-

Varer lsengst

n. o. Neimens

Annoncer fra Haderslev og Vrcendstrup.

^°k°n ?Z-

S>C0 I^un
!<«.
« ?z
S:s' <v°
fv > ^Isbel-

Lojsvn

fns

o
xi
o

<v ^

dkr. ^0liann8en
K^ZninZsmasliinsnetllieri - I^^bro 18

övckanci-

^ -s

LiUiZe bobler fra eZet V^rk8te6

o

Q ^
o

^sdviBnss LnugsFonsning
ksrer kun I.-IKl. Varer til absolut billigste priser!
telefon 368

-

hurtig oZ reel LetjeninZ -

<?

telefon 368

<«

ttanäler oZsaa meä lkke-^ecllemmer!

^
L
o ^

kob Eders forbrug af

Cigarer - Cigaretter - Tobakker
livs ti.
LiZarkorretnin^
SkibbroZaäe - Aabenraa - telefon 236

ttsnssn
Skomager, Vesterg. iH
ucifsrer alle SkotsjsReparationer
til niocterate priser

Mobelog Vygningssnedkeri
Ligkistemagasin

Run I)aan6arbejcte

Ve8terZa6e 10 - Aabenraa

Peter
Zessen
Manufakturforretning

Alle bsr Kanäle kos

Konfektion, og
Ltore^aäe 19

Aabenraa

8pec.-^täelinA tor llerre-Xontektion

-

8

- telefon 566

ksbes beäst oZ billigst lios

^lin ^astbillisrsel
oZ PIMekorretninZ
bringes i VelVilliZ LrinclrinZ

vnn. ^avossci«
telefon 356 - 8sn6ertor^

I ^ . Kontant 8aIZ

^ ^

^

til 8maa Pri8er

iviclcen A ^0, /Xabenraa
Psm8kerreä 32

^/Z

telefon 281

vame- c,A llerrelinZeri

- llerre-Xonfektion

- ^rbejäst^

pr i!

ver Icsl,e8 Keä8t vA diIIiA8t!

Isnclks ^ IVIgt>iik8kn / ^ / V l ü ü s l '

Herre Xontektion

8liomaZermester

pri!
solidt

Jodtoj

kun
fjs rimelige Priser

Lceder- og Raagummifodtoj
repareres samme Dag

Heinrich Nissen
kog.

Materialog Oilikatesseforretning

og Xunsßksnrlel

l'snäer, Ve8terZaäe 24

l'gncler, 8toreZa6e 26, l'If. 342

8^rsed^eri

I^iSSSN
k

^bro 12

telefon 76

Ni-

I^sncler

Ätt i Herre konseklion
Arbeidslsi og AM

LauritT Jacobsen

ksb Jeres

^konvslel

^vEensen'«

Nienerbrsd

HMoj
s

kiggelsen
i l'snäer

ve blider tilkrerls

i
LroaZer
l?raa8ten

I^ar äe LruZ for
en Aoä L^Iile eller 8^masl<ine,

KUK

^litieselsliabet

Wsr m 8snzzlciiisr!
keäste Varer!

I'eleton 210

killi^ste priser!

6a ksb 6en

^.C.^srlücl^
Lt. Pauli - telefon 176

Kaveri - Konäitori og Lake

Ko8

8sren8en
Lroager

Reparationer uäksres liurtiZt oz IillliAt

^stsr (Anäsrssn -- Traastsn
8sr8te I^ävalg j

^anufaliturVarer, (Zaräiner, 1"riliotaZe, ^rbejästsj, 8maatiuZ

Annoncer fra Aabenraa, Tsnder, Broager, Graasten.
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Nr. Z

Kob ^anufakturvarer

„IVIsgssin

I), k. Langxvadt
Urmager, (Zuldsmed og Optiker

rlu ülonil"

Ltort Udvalg, billigste priser - separationer kurtigst og billigst

Ltsrste Udvalg

-- kedste Vare

--

killiZste priser

Nygaards Skrseclderkorretning
bringes i velvillig ^rindrinZ stormklokken 4
telelov 89

Allels I.incl

Zendes overalt!

Glarmester

Llotsgade 1 --

telefon 246

Vil De spare Penge?

kober og sselger poreningens Medlemmer bedst Ved

l-eleion 83

Ruder

indssettes -- Lilleder indrammes
Vinduespudsning i Abonnement

kor Oe kode Oere8 ^lanukakturvarer, Xonkektion, trikotage samt 8kotoj

laffet 28
Lendes overalt!

anbefaler sig til Ltemning af Klaver
og harmonium samt alle til Paget lienbsrende separationer
M. vübner ?<öbbe, Ltoregade 691-

Knud Orbesen . Haderslev
korvet 19
Isenkram - l^dst^r - (Zlas oZ porcelsen

^ommerkandel
Direkte Import af svensk og finsk ^rselast
Velsorteret bageri
killigste priser!
dienr^ Lkristisnsen - haderslev - telefon 41

ved bavnen anbefales til foreninger
telefon 869
Hans Mejsel
telefon 869
porsog mine fortrinlige Kvaliteter i

Deres Lykle billigst i

^Vl. I^eonliard

I?!. /Rntüensen^ (^^kletorretninZ
Vestergade 58

- -

haderslev

Vispeg. 16, haderslev, "I'elef. 766

Kolonialvarer, Konserves, Vine
- - til billigste priser - H

Kaffe

at se ind til

Qocls, s o l i c i s iVIodlss' II u 8 !< Hans Mortensens
Kobes bedst og billigst i
^Ol 's,
I

^ll

^VlsbellaZer

I^sgrregade 34

G-estgiveri

- haderslev

(ZraVene 15 i (Zaarden - haderslev - ^elek. 697 - privat lelef. 1929

Drik altid

Nsw-IeS

/Vit. 1^. /V^ct<ll8LN

N--jS->-leS

er absolut L^ens billigste Lkomager. - paagummi paalsegges

I^ver Dag friskbrsendt fra eget Lrssnderi

^elewn 1083

n«oio:
W M WM

^ MM W

Kul - Koks - kriketter
^omkrusti 8

telefon 91 og 1191 --

LnnsK Zsnn, Zun.

lZedste og billigste Indkobssted er „KadiomaSasinet"

konevox
lakfernis
skocreme
er uovertruffen

Kontor og bageri ^eatersti 7

porlang overalt

kldani SI.
I^aAer eller pilsner
Depot for haderslev og Omegn

c«l?.
?
Slagteri oZ pabrik
^

- «^o^s^v - ^/vs^Rvpv^ >

Ns6ei-slev Z
la polser - Zpecialitet i paalseg samt rogede Varer
(garanteret eget Fabrikat)
^llegade 8 8e priserne i Vinduerne Lispegade 9

ölst de averterende!

^

Haderslev - Lavgade 2

Z.E.Zensen

Annoncer fra Haderslev.

Urmager og Gulclsmeci
Stort Ndvalg til srnaa priser
killigste Reparationsværksted

ölst de averterende!

SI«» K u n
c»«.

« ?z
Q.

s'

? '

Kaisen Lucliard-

Ltir.

^oliAnnsen
^Vlobel- o^ k^^nin^smasklnsne^keri - IV^bro l8
LilliZe bobler frs eZet Vssl'k8tecl

-

IlurtiZ oZ reel LetjeninZ

-

O

-Z
^7

o

-sy
'SO K

^ S

Q "

^skvni'ss Li'ugsßoi'sniiHg
forer kun !.-Kl. Varer til absolut billigste briser!
telefon 368

«V

l'elefon 363

NDW" dlantller ogsaa me6 lkke-^Ietllemmer!
Sob Eders Forbrug af

Cigarer - Cigaretter - Tobakker

Q ^

lios tt. MlXl^I?, LiZarforretninZ

LkidbroZsäe -

lenrsa - l'elefon 236

tlsnsen

Skomager, Vesterg. lö
uclfsrer alle ökotsjsReparationer
til niocterate priser
Run Haanckarbejäe

Möbelog Bygningssnedkeri
Ligkistemagasin
Ve8tercZsc1e 10 - ^gbenrsa

Peter
Zossen
konfektion-ogMannfaktnrforrekning
^lle bor Kanäle bos

Ltoi-eZaäe IS

-

Aabenraa

8pec.-^fäeIivZ for llerre-Xontelction

^onäer

-

l'elefon 76

-

ver Ke>l,e8 lieäst oZ lzilliZst?

8

iVliks ^ IVIgl>iik8kli

tlerre Xonöektion
8^rsedc1eri

p'. ^isssn

Lauritz ^a^odssn
^bn0 12

- telefon 506

^VUn l^astbilksrsel
oZ k^lMekorretninZ
brinZes i VelVilliZ ^rinärinZ

Ätt i Herre-Konseklion
Arbejdslsi og Aols>
Kobes beäst oZ billigst lios
vnn. Zavoksci»
telefon 356 - LonäertorV

R ^

l<ontsnt 8alZ

^

»vicl<en A (^0, /VAbenraa
^smZderreä 32

^/Z

kun
solidt Jodtsj til rimelige Priser
Lceder- og Raagummifodtoj
repareres samme Dag

telefon 281

Dame- oZ Herrelingeri - llerre-Xontektion

- ^rkeMstsI

Grelle ^lusmoclre korlanZ

kunsthonning

fra
^akenraa konninZtabrilc

Heinrich Nissen
kog

Materialog Oilikatessekorretning

og Xunstksnrßel

l'onäer, Ve8terZs6e 24

l'sncler, LtoreZaäe 26, l'lf. 342

ksd Seres

l^koi'vslrl

Skomagermester

k^ri!

til 8M3Ä Pri8er

Menerbrad

08

Zodtoj
kiggelsen
i l'onäer

og ve bliver tilkrells

Ilu8k L. Nielsen konäe's

Li'senrlsGi'up pr
^r. is
0Z d^l^Iedele en^ros i-ei. ^r. is
^liclielin vK kirestone ^uto- vA ^Ivtorc^IeAummi
Opel, Lxelsior, ea^ensv, 8va1en ox kopulsr takler
8amtIiZe Lylclereseiveäele snkeksle8 til sIIerl)iIIiA8te OaZspriger

X^xxMxOKKL?UIUO
LlsZterZscle 35 - l'elefon 532

..Aanmann" Symafliner og Cykler

korlisnälere antsZes overalt

>IL. Ln vel brugte Automobiler szelges billigst

lomfru8tien 4

I^ober Iette8t - Varer IsenZ8t
I^KIkRBKI^T
l'elefon 738

Annoncer fra Aabenraa. Tsnder, Haderslev og Vrcendstrnp.

Aevgs 'Jnvaliöe/j
Medlemsblad
for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
S. Aargang
-i» Sen 1.Zuni 1S?8
Ar.Z
I en lang Redegorelse til Ministeriet afviser Noevnets
Mllesmsdet i Tinglev.
Formand vore krav. Som Gensvar er der fra hovedTil vort Fællesmode i Tinglev Sondag, den 20. Maj
d. A. var 35 af 38 Afdelinger repræsenteret med ialt
40 Repræsentanter.
Ved 10 Tiden aabnede Formanden, Invalidekonsulent
P. Petersen, Modet og bod de modte Repræsentanter vel
kommen. Formanden meddelte, at der var sendt Indbydetse til „Reichsbund" og «Gau Schleswig-holstein".
hvorpaa der var indgaaet en Meddelelse med Undskyldning for, at de ikke kunde overvcere vort Mode paa Grund
af Valget i Tyskland. Ara de ovrige indbudte Gcester,
saasom Medlemmerne af Invalideraadet og Invalidenoevnet.
var der indgaaet Undskyldninger. Ogsaa kontorcheferne
i begge Instancer var forhindrede i ak vcere til Stede ved
vort Mode. Formanden for Invalideraadet havde bedt
Mortensen om at overbringe Forsamlingen en Undskyldning, og samtidig bedt ham om at overbringe en Hilsen
til Foellesmodet. Af Pressen var der modt Referenter
fra „haderslebener Zeitung", „hejmdal", „Modersmaalet"
og „Socialdemokraten". Efter at man havde valgt Loerer
Thomsen, haderslev, til Dirigent og Viggo hansen, haders
lev, som Suppleant, gik man straks over til Behandling
af Dagsordenen.
Til det 1. Punkt, der var Beretning, blev Ordet
givet til Formanden P. Petersen, Haderslev, der aflagde
folgende Beretning (Beretningen er gengivet efter Formandens Manuskript):
kcere kammerater!
Jeg skal herved tillade mig at give en kort Oversigt
over Foreningens Virksomhed i det forlobne Aar siden
vort sidste Fcellesmode i Tinglev den 24. April 1927.
Der har siden den Tid vceret afholdt 3 Bestyrelsesmoder
og vort Sommerstævne i Logumkloster. Jeg synes der
er Grund til herfra at takke kammeraterne i Logumkloster for det gode Arrangement af Stcevnet. Stoevnet
var meget vellykket, og disse Sommerstævner bidrager
sikkert meget til at fremme det gode kammeratskab og
Sammenhold indenfor vore Rcrkker. For kun ved Sammenflutuing kan vi opnaa noget til Fordel for Invalider
og Efterladte. Dette Sammenhold mellem krigsofrene
viser sig ogsaa i vort Samarbejde med Invaliderne i
andre Lande. Som det blev besluttet paa sidste Fælles
mode, har vi sogt Tilslutning til I.
X. X. 0., nu
d. I.
^1.
L., og vor Forening har vcrret reprcesenteret ved en kongres i Wien i Oktober sidste Aar og
ved et Bestyrelsesmode i Paris i Januar Maaned.
Jeg skal senere vende tilbage til dette Samarbejde
med den internationale Sammenslutning af krigsofrene,
yderligere har vi besogt „Bundestag" i Hamburg og
„Gautag" i Heide.
Ved sidste Fcellesmode blev der jo som bekendt vedtaget 2 Resolutioner mod Noevnets Administration m. m.

bestyrelsen tilstillet Ministeriet en Udtalelse om den Uro.
som hersker mellem Invalider og efterladte. Under den
25. Oktober 1927 modtog vi fra Ministeriet et blankt Af
slag paa vore Krav. idet Ministeriet erkloerer hovedbe
styrelsens kritik overfor Noevnet og dets Embedsmomd
for uberettiget samt at det forventes, at hovedbestyrelsen
vil yde sin gode Medvirken til. at der fremtidig skabes
Ro om Noevnets Arbejde og til, at den kritik, som der
evtl. i enkelte Tilfoelde maatte menes at voere Grund til
at gore gceldeude, fremsattes paa rette Sted. — Vi skal
gerne vcere med til at arbejde hen til et godt Samarbejde,
naar der fra Myndighedernes Side vil gives Tilsagn om
velvillig Behandling af vore Sager. Forholdet kan ikke
blive godt. naar der foretages saa store Nedskæringer
som der i det sorlobne Aar er bleven foretagne. Jeg
skal i denne Forbindelse ncevne de store Nedskoeringer af
Renten for de amputerede. Denne Nedskoering anses som
absolut uberettiget og som en stor haardhed overfor de
paagceldende. Fra de amputeredes Side hoevdes der, at
Tilstanden siden hjemsendelsen ikke er bleven bedre, men
tvcertimod daarligere. Ved en Overbelastning af det
sunde Ben er dette blevet svagere, og Modstandskraften
er med Alderen ogsaa bleven mindre. Begrebet „Tilvomning" anerkendes ikke. Tilvcenningen ophoeves dog
hver Gang den amputerede faar en ny Prothese. Disse
Forhold har vi gjort Ministeriet opmcerksom paa og bedt
Ministeriet om Bistand overfor Noevnet og Raadet. Ministenet har ved en Skrivelse af 28. Febr. 1928 meddelt,
at Ministeriet, efter Brevveksling med Noevnet og Raadet.
ikke finder Anledning til at foretage noget videre i Sagen.
Altsaa et Afslag, hvordan kan Samarbejdet blive godt
og hvorledes kan der skabes Ro indenfor vore kredse,
naar saadanne berettigede Onsker pure afvises? Giv os
en mere human Behandling ved Efterundersogelsen, saa
skal Invaliderne nok paaskonne dette. Men det er vort
Formaal at arbejde hen til. at enhver Invalidesag behandles med Velvillie og Forstaaelse. Ministeriet meddeler yderligere, at de ikke-lcegelige Oplysninger kun ind
hentes gennem Politiet i Tilfoelde, hvor de fornodne
Oplysninger har vist sig uerholdelige gennem kommunal
bestyrelsen, og at de forst tilstilles Lcegen efter Undersogelsen.
Vi maa anbefale de enkelte Afdelinger noje at overvaage.
at disse Oplysninger behandles og gives af den samlede
Kommunalbestyrelse. Vi har jo alle Vegne Forbindelse
med Mcend indenfor kommunalbestyrelserne, som gerne
vil stolte os i vore Bestræbelser. Det maa absolut undaaas. at en enkelt Mand (Sogneraadsformand) giver de
forlangte Oplysninger. Ncevnet retter Foresporgslen ti
kommunalbestyrelsen og ikke til Sogneraadsformanden.
IAktesporgsmaalet har vi henvendt os til et yoMeretssagfgrerfirma i kobenhavn og derfra har vi modtaget
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det Svar. at vi forst skulde forfoge en henvendelse til i den internationale Sammenslutning. Arbejdet deles i to
Ministeriet angaaende dette Sporgsmaal forinden der store Afdelinger — Forsorgelseslovgivning og Fredssagen
foretages et evtl. Sagsanlceg. paa denne Henvendelse
1. Forsorgelsen.
meddeler Sundhedsministeriet, at evtl. Ansogere har krav
Gennem Reprcesentanter fra de forskellige Lande
paa at se Erklæringer udstedt af andre Lceger, men at oplyses vi om Forsorgelseslovgivningen og kan da ved
Ministeriet i Henhold til § 10. 2. Stk. i Instruksen giver gensidig Hjcelp se at fremme det bedste for de af
Ncevnet Medhold, ak rent interne Akter, Voteringer og Krigen haardest ramte — Invalider og Efterladte. Der
Lægeerklæringer er undtagen fra Indsigten. Sagforer- vil blive indkaldt kil et Mode ved Arbejdsbureauet i
firmaet formener, at Ministeriet er berettiget til at gore Genf for ak drofte en Vekselvirkning af Lovbestemmelsen
de stedfundne Indskrænkninger angaaende Medicin (Patent sor Invalider i de enkelte Lande. Jeg tcenker her sorst
medicin). Et Sagsanlceg denne Sag vedrorende vil vcere og fremmest paa den store Fordel som en Vekselvirkning
haablos for Foreningen. — Vi har opnaaet at Ncevnet vil have for vor Sygehjcelp. Scerlig for os vilde det
indforer Protheser efter Or. Görlachs System, det saa- vcere af ubetalbar Vcerdi. naar vi kunde benytte scerlig
kaldte Lodben. De amputerede opuaar derved en be specielle kursteder i Tyskland, Frankrig, Ezekoslovakiet
tydelig bedre Gang og selve Prothesen er ogsaa lettere eller andre Lande til Lindring af Invalider med svcere
end den gamle Lcederprothese. Dertil kommer yderligere, indre Sygdomme, f. Eks. Invalider som lider af Tuber
at den nye Prothese skaaner Stumpen. Dette Resultat kulose, Rheumatisme og Hjertelidelser. Ved Sammenhilses med Glcede, og de amputerede er sikkert glade for slutningen hjcelper vi ogsaa vore kammerater i de Lande,
de Fremskridt, som her er sket. Benet blev præsenteret hvor Forsorgelsen er meget daarlig og det er glcedeligt,
af Or. Görlach ved et Mode i Sonderborg, som var at vi allerede har opnaaet det Resultat, at Lovgivningen
arrangeret af vore kammerater Lassen og Clausen, hvortil i Ezekoslovakiet og Bulgarien nu tages op til ny Behandling.
alle amputerede havde givet Mode. ligeledes Ncevnets Dette havde ikke vceret de dervcerende Organisationer
Overlcege, enkelte sonderjydske Rigsdagsmand og en Del muligt ak opnaa. Forst gennem Henvendelse fra <Ü. I.
Lceger fra Sonderborg. — Arbejdet er nu paabegyndt,
(^. har de refp. Regeringer bojet sig for dette
efter at Overlagen og en Mand fra Bandageriet har berettigede krav. Vi maa vcere saa store Idealister, at
gjort sig bekendt med konstruktionen af Benet.
vi ikke kun skal tcenke paa vore egne Forhold herhjemme,

Ligeledes har der vceret fort Forhandlinger angaaende
Blomsterdagen, dette vil dog blive refereret under punkt
10 d paa Dagsordenen.

men vi maa gennem Samarbejde vcere med til at hjcelpe
alle Invalider og Efterladte, som uforskyldt lider Nod oa
Savn. —

Efter § 31 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 skal
Dyrtidstillceget for vore Renter beregnes efter Reglerne
for Statstjenestemand. Ved en af Rigsdagen foretagen
Reduktion af Dyrtidstillceget vilde vore Medlemmer miste
en uforholdsmæssig stor Del af Tillceget. og vi sogte derfor
Foretrcede ved Ministeriet for Sundhedsvcefen, og i et
Mode den 11. Maj 1927 opnaaede vi. ak den Reduktion
af Dyrtidstillceget ikke fik Virkning overfor Invaliderne.
Hvad selve Abndring af Loven angaar har vi ikke turdet
fremskynde denne Sag af folgende Grund: Det har vist
sig. at der i den sidste Rigsdagssamling er sket ret kraftige
Nedskæringer af forskellige sociale Love. f. Eks. Aldersrenteloven og Invalideloven. Denne Risiko vilde vi ikke
lobe ved en ny Behandling af Loven. Det vil forsi og
fremmest gaa ud over vor Organisation, naar en Reduk
tion af Rentesatserne havde fundet Sted. og ikke mindst
vilde alle de paagoeldende Invalider og Efterladte havde
bebrejdet os denne Sag, naar det var gaaet ud over
Rentens Hojde. Vi maa söge det belejligste Tidspunkt
for at faa vore Onsker fremsat paany, og dertil behover
vi Stotte fra alle vore Medlemmers Side. Den enkelte
kan intet opnaa. vi maa lofte i Flok til Mes Bedste.
Dette var i korte Ord en Omtale af det rent interne Ar
bejde indenfor vor Organisation. Jeg skal nu tillade mig
at omtale Foreningens Samarbejde med den internationale
Sammenslutning og vort Samarbejde med ..Reichsbund".
Som forste haandgribelige Bevis for Samarbejdets Nytte
vil jeg dog ncevne Fremstillingen af ..Görlachbenet". Vore
Reprcesentanter har faaet de nodvendige Oplysninger
desangaaende ved Modet i ..Bundeskag" i Hamburg. Jeg
kan kun ndkale, at vore kammerater i ..Reichsbund" altid
gerne vil vcere os behjælpelige med Raad og Daad. De
kan vcere overbevist om. at vi dernede fra kan faa mange
gode Oplysninger og Vejledninger, som kan vcere os til
megen Nytte ved den nye Lovbehandling. Jeg har i
flere Artikler i ..Krigs-Invaliden" refereret om Arbejdet

Det andet store Afsnit er Fredssagen.
Ingen er mere berettiget kil ak fordre Fredssagen
fremmet end Invalideorganisationen. Overalt tillcegges
der dette vort Arbejde stor Betydning for Bevarelsen af
Verdensfreden. Foreningens Reprcefentanter tilsikres
Medarbejde af de mest betydningsfulde Organisationer
overalt i Europa. Jeg ncevner i denne Forbindelse f.
Eks. Folkeforbundet og Arbejdsbureauet i Geneve. Ledende
Statsmcend folger med Opmærksomhed vort Arbejde for
Fredssagen, og den franske Udenrigsminister B r i a n d
udtalte ved vort Mode i paris bl. a.: „Mennesker, som
selv har lidt og dojet under krigen ved fvcere Saar og
Sygdom og Mennesker, som sorger over en paarorende,
vil forst og fremmest arbejde for Freden, som alene kan
give Lykke og Tilfredshed. Derfor hilser jeg Samarbejdet
med L. I.
(I!. da dette Arbejde i forske Linie
vil vcere med til at fremme Fredssagen. Dette Samar
bejde er alene nok for mig for at arbejde hen til en
Forsoning mellem Folkene. Invalideorganisationer har
givet deres store Bidrag til Verdensfreden. Jeg beder
Dem indtrcengende om at fortscette dette Arbejde. Eders
Stemme vil blive Hort, forI bringer Beviset, at man kan
vcere en god patriot og at man samtidig kan afsky krigen.
Eders Stemme vil blive foroget med det store Antal af
Modre og Husfruer, som hojt vil tilkendegive at alle dem,
som elsker Hjemmet, vil kcempe for Freden. Saa vil
krigen ikke vcere fort forgceves, for krigsofrene har ved
deres Eksempel givet Verden Beviset for Forsoningen
mellem Folkene, og de har givet Beviset for den eneste
gangbare Vej for Opnaaelfe af dette store Maal, nemlig
Vejen kil Freden. Lad os love hinanden, at vort Arbejde
i denne Sag maa ledes af Ordene „Aldrig mere krig".
-i-

Formandens Beretning blev derefter sat under Drostelse, hvortil der fandt en lcengere Diskussion Sted. Lassen,
Sonderborg, kom ind paa de omtalte Nedskæringer og
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det uheldige Forhold med Undersogelserne af Invaliderne.
Der maatte absolut protesteres imod, at de af Ncevnet
indhentede Oplysninger ikke blev givet af en enkelt Person
as kommunalbestyrelserne, men at det blev foretaget af
den samlede Kommunalbestyrelse. Han kom ogsaa ind
paa det ny indforte saakaldte ..Gärlachben". Da han
selv havde vceret med til at arbejde hen til at faa disse
Ben indfort, kunde han hilse Resultatet med Gloede, og
af de Erfaringer, han havde indhostet, kunde han kun
anbefale Lodbenet paa det bedste, da man fik en let og
sikker Gang.
Viggo Hansen, Haderslev, kom tilbage til den ved
sidste Mode vedtagne Protest mod at Or. karberg fortsat
var Medlem af Invalidenoevnet. ester at han som Amtmand i Ringkobing var fraflyttet Landsdelen. Han kunde
ikke anerkende eller dele Amtmand Lundbyes Anskuelser
at det var ligegyldigt hvor Or. Karberg boede, naar han
blot var kil Stede ved Ncevnets Moder. Han fremlagde
folgende Resolution:
Delegeretmodet af de sonderjydske krigsbeskadigede
og Faldnes Efterladte, samlet til Mode i Tinglev
Ssndag, den 20. Maj 1928, opfordrer Hovedbestyrelsen
til at fremsende saavel til Invalidencevnet som til
Ministeriet for Sundhedsvæsen en Beklagelse over. at
den nnvcerende Amtmand, Or. karberg, fortsat er
Medlem af Invalidencevnet trods sin Forflyttelse til
Ringkobing og udtaler sin bestemte Forventning om,
at Hr. Or. karberg vil anse det for en paakrcevet
Nodvendighed frivillig at nedlcegge sit Medlemsskab
i Jnvalidencevnet.

Resolutionen onskede han vedtaget af Fællesmodet.
Formanden mente hertil, at det ikke vilde vcere af Vetydning om vi gentog vort krav gennem fornyede Resolutioner, dette saa vi sidste Aar; han vilde derimod
anbefale at det blev overladt til et Udvalg eller at Hovedbestyrelsen tog sig af Sagen, idet den direkte skulde soette
sig i Forbindelse med Ministeriet. Formandens Forslag
blev vedtaget. Formandens Beretning var dermed debu
teret og blev enstemmigt godkendt af Forsamlingen.
Ordet blev derefter givet til Hovedkassereren, H. Mortensen, Haderslev, der til Indledning meddelte, at kontingentet var kommet ret godt ind i Sammenligning med
de sorndgaaende Aar og til Trods for den daarlige Tid,
vi er inde i, hvorimod Medlemsantallet viste en Nedgang
paa 284. Om vi skulde se morkt paa denne Nedgang
troede han ikke var nodvendigt. Aarsagen kunde man
vel nok for en stor Del tilskrive den kunstige Stigning i
Medlemsantallet sidste Aar, da den storste Del af de
nyoprettede Afdelinger var sovet hen igen. Ogsaa den
mere og mere Svinden blandt krigsdeltagere er Aarsag
til en Nedgang. Han oploefte herefter det reviderede
Regnskab der balancerede med 11110,69 kr. og en kassebeholdning paa 397,87 kr. Foreningen raadede over en
Formue paa 8 882,27 kr., og til Sammenligning med
Regnskabet fra sidste Aar udviser Regnskabet en Formuefremgang paa 586,27 kr. Under Droftelsen gaves der forskellige Oplysninger om enkelte Poster, hvorefter Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og Ordstyreren, Loerer
Thomsen, bragte Hovedkassereren en Tak for dennes
dygtige Virksomhed som kasserer. Dermed var Regnskabet godkendt, og i Tilslutning hertil behandlede man
samtidig Andragende Nr. 13, stillet fra Hovedbestyrelsen,
angaaende et Forslag om Indforelfe af kontingentkvitteringsmcerker. Hertil tog forskellige Ordet, enkelte Talere
var for og andre imod Forslaget. Ved den foretagne
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k?088en dansen, LtoreZ^äe 4, l^ciclerslev
Afstemning ved Akklamation blev det vedtaget at indfore
Moerkefyftemet.
Formanden redegjorde for Blomsterfonden, der pr.
31. December 1927 udviste en Formue paa 12 976,38 kr.
For det afsluttede Regnskabsaar var der indvunden i
Renter 660,20 kr. Af disse indvundne Renter var bevilget og udbetalt Sygehjalp til haardttroengende Invalider
ialt 80,00 kr. i 4 Tilfoelde. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt. Angaaende Blomsterfonden meddelte Formanden,
at der var bleven fort Forhandlinger med Ministeriet om
Afholdelse af en Blomsterdag og om Anvendelsen af
Overskndet. Man havde ogsaa meddelt Ministeriet, at
man agtede at oprette et Rekonvalescenthjem for fonderjydfke krigsinvalider og de i Verdenskrigen Faldnes
efterladte. Med Hensyn til det Andragende fra Aabenraa
Afdeling om Fordeling af den beftaaende Blomsierfond,
vilde Formanden bede Afdelingen om ak tage dette For
slag tilbage, da han ansaa det for uheldigt paa et Tidspunkt hvor vi laa i Forhandling om en ny Blomsterdag,
og at det til et saadant Arrangement, der var forbunden
med ret store Omkostninger, var af stor Betydning om
man var i Besiddelse af de nodvendige Midler. Aabenraa stillede sig velvillig overfor Anmodningen og tog
Forslaget tilbage. Derefter blev det vedtaget at lade
Blomsterfondens Kapital staa uberort, men at Hovedbestyrelsen bemyndiges til i troengende Titfcelde at bevilge
Sygehjoelp til Invalider og Efterladte af de i Aarets
Lob indvundne Renter. Dette Forslag, der var stillet af
Zimmermann i Haderslev, blev enstemmigt vedtaget. Man
gik nu over til Behandling af de Andragender der kroevede
en Lovoendring af Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924, hvoraf
her de vigtigste Punkter fremhceves. praktiseringen as
Sygehjoelpsbefkemmelserne onskes oendret derhen, at der
gives Invalider Ret til en ambulant Ligebehandling,
og ikke som det nu praktiseres, at Invalider med Sygdomme, der ikke direkte kroever Specialbehandling, straks
indloegges paa Sygehuset. Aktesporgsmaalet var scertig
Genstand for en grundig Behandling. Som Formanden
allerede i sin Beretning hcevdede, at man til dette Sporgsmaal havde henvendt sig til et Hojesteretssagforersirma i
Kobenhavn, da dette formener at et Sagsanloeg vilde
vcere haablost for Foreningen, vedtog Foellesmodet, at
Hovedbestyrelsen sammen med Lovudvalget skulde arbejde
energisk hen til at troefse en Bedring paa dette Omraade.
Foreningen maa stadig sremscette dette Krav til det yderste
indtil vi har opnaaet et for Organisationen tilfredsstillende
Resultat. Der skal tages mere Hensyn til Hnsloegens Erklceringer, og naar disse ikke er i Overensstemmelse med
Ncevnets Lågekonsulenters Lcegeerklceringer. skal Sagen
sorelcegges Retsloegeraadet til Udtalelse, forinden der
troesses Afgorelse i Sagen. §§ 6 og 8 maa oendres derhen,
at der ydes et Bornetillceg. Ligeledes maa der ydes
krigsdeltagere, der ved deres 50. Leveaar og hvis Erhvervsevne er nedsat med 40 "/o, en Forsorgelse der svarer
til Aldersrenten for en 65 aarig Aldersrentenyder. Der
skulde soges oplyst, hvorvidt Tavshedspligten stroekker sig
for vore Reproesentanter. Denne maa absolut ikke stroekke
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sig videre end at man godt kan give Oplysninger om
principielle Sager osv. Der onskes indfort en Bestem
melse om, at der Dagen for Invalidencevnets Mode afholdes, stilles et Voerelse til Raadighed, hvor eventuelle
Ansogere kan faa Foreningens Repräsentant i Tale.
Hertil meddelte Formanden, at der ikke vilde vcere noget
til Hinder for, at dette Onske ikke kunde efterkommes, idet
Ncevnets Kontorchef havde givet Tilsagn om, at Rcevnet
vilde stille Venteværelset til Raadighed til dette Formaal.
Iovrigt blev alle Andragender vedtaget med nogle æn
dringer og overgivet til Lovudvalget til videre Foranstaltning. Et meget vigtigt Sporgsmaal var Behandlingen
af ændringsforslag til Foreningens Vedtcegter. De For
slag der gik ud paa en kontingentnedsoettelse til Hoved
kassen, fra 20 til 15 Ore, blev forkastet. De Forslag,
der vilde medfore en kontingentforhojelse var bl. a. „Evtl.
Ansættelse af en Rejsesekretær" og „Avissporgsmaalet".
Lassen, Sonderborg. motiverede Sporgsmaalet i Enkelthederne, idet han gjorde Forsamlingen opmcerksom paa
hvilken Betydning det vilde have at anscette en Rejsesekretcer. og han vilde anbefale Andragendet til en vel
villig Behandling. Sporgsmaalet blev henlagt til nceste
Aar. Bladudvalget aflagde en udforlig Beretning om
„Krigs-Invaliden"s Virksomhed og Regnskab for det forlobne Aar. Sidste Aar udviste Regnskabet et Underskud
paa ca. 27,00 kr., og man havde fra Bladudvalgets Side
Betænkeligheder ved at fortsoette med Annonceomslag,
hvorimod Bladudvalget vilde foreflaa en mindre Forhojelse paa 5 Ore, da Overslaget over Bladets Indtcegker
for det kommende Aar vistnok ikke vilde holde sig. Hertil
sortes en lomgere Droftelse, der resulterede i at Zimmermann, Haderslev, foreslog at udsoette Sporgsmaalet til
nceste Mode for at Bladudvalget faa sammen med Hoved
bestyrelsen kunde forelcegge en klar Indstilling og en Tilfojelse fra Bladudvalget, at nceste Mode bliver afholdt
saa betids, at Sagen kan blive fcerdig behandlet for
„Krigs-Invatiden"s Aarsskifte. Dette Forslag blev vedtaget. Angaaende Valg af en Redaktor, valgtes H. Clau
sen, Sonderborg, indtil nceste Fcellesmode. Det endelige
Valg skulde efter Indstilling fra Bladudvalget og Hoved
bestyrelsen foreloegges noeste Fcellesmode til Godkendelse.
Forslaget om en Udvidelse af Hovedbestyrelsen til 16 Medlemmer subs. 12 Medlemmer blev forkastet, men blev
den oprindelige Grund til, at det fra Logumkloster stillede
Forslag fremkom. Logumklofters Forslag om at vcelge
en Hovedbestyrelse paa 8 Medlemmer, to for hvert Amt,
og to Suppleanter, blev med 25 mod 8 Stemmer vedtaget.
Videre blev det besluttet, at begge Suppleanter skulde
overvcere samtlige Bestyrelsesmoder, dog uden Stemmeret.
Den nye Hovedbestyrelse har ester dette Valg fol
gende Sammensætning: Petersen og Mortensen-Haderslev, Clausen og Lassen-Sonderborg, Andresen-Tonder
Hartkopf-Logumklofter, Simonsen-Bolderslev og M. Petersen-Aabenraa. Suppleanter: Fru Schulz-Haderslev og
Fru Soreusen-Sonderborg. Revisor: Viggo Hansen-Hadrsl.
Til et Mode i
der afholdes i August
Maaned i Berlin valgtes Formanden, Petersen - Haderslev
som Repræsentant, og Andresen-Tonder til Suppleant.
Efter at der endnu var droftet nogle enkelte Foreningsanliggender sluttede Dirigenten Foellesmodet.

Sporge-Rubriken
En Afdeling sporger anonymt:
Hvorledes har en Afdeling ak forholde sig overfor
en Formand og Ncestformand, der uden at angive nogen

som helst Grund. Gang paa Gang ikke kommer til Medlemsmode?
Redaktionen foreflaar, at Sporgeren gor bedst i at
mindst 15 Medlemmer (se Vedtægtens § 5) tilstiller skriftlig Henvendelse til Bestyrelsen om Afholdelse af en ekstra
Generalforsamling. Forhandlingsemnet skulde jo i et
saadant Titfcelde vcere et Mistillidsvotum til Formand
og Rceftformand.
Red.

Rinkences Afdeling
afholder Sommerfest med Skiveskydning om værdifulde
Gevinster Ssndag, den 24. )uni 1928, Efterm. kl. 4
hos Gcestgiver Ändr. Hansen, Rsnshoved.
Medlemmerne bedes mode talrigt.
Bestyrelsen.

I

Tandslet Afdeling

j

afholder sin aarlige Generalforsamling Lordag, den
9. Juni 1928, Aften kl. 8 i Ertebjerg kro.

D a g s o r d e n : 1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Valg.
4. Sommerstcevne. 5. Eventuelt.
Bestyrelsen.

Vognyl
angaaende den forbedrede Krigsossersorsorg i Tyskland.
Ved vor Broderorganisation ..Reichsbund der Kriegsbeschädigten p. p., Berlin", er udkommet „Reichsversorgungsgesetz in neuester Fassung vom 22. Dezember 1927".
Bogen kan bestilles ved Foreningens Hovedkasserer,
H. Mortensen, katsund 3, Haderslev, mod Forudbetaling
af 1,— kr. pr. Eksemplar paa Foreningens postkonto
Ar. 12819, hvorefter den snarest vil blive tilstillet portofrit.
Den yndede, haandlige Udgave af „Reichsversorgungs
gesetz" med de nye Tillcegsrentebestemmetser er dermed
udkommet. Brochuren, som er i bekendt god Udforelse,
er trods voesentlig Udvidelse af Indholdet kun steget ubetydeligt i Prisen. Overfor Udgaven af 1926 bringer den
foreliggende Brochure samtidigt med den nye Forordning
til § 25, Afsnit 3 (Forkroblingsrente) ogsaa Tillcegsbestemmelserne til Forordningen til Gennemforelse af § 7
(Bestemmelser om orthopcedisk Forsorgelse), Forordning
over „Erziehungsbeihilfe" af 20. Februar 1928 (Understottelse til Erhvervsuddannelse), de nye Udforelsesbestemmelser til Z 82 af Rettergaugsloven osv. Hvad der i
Scerdeleshed udmcerker Brochuren, er kapitalaffindelfestabellerne, som denne indeholder. En saadan Beregning
er hidindtil ikke udkommen. Der findes her de maanedlige og aarlige Rentebelob beregnet efter Alder, og det
kan straks udfindes, hvor meget af Renten der skilles i
Bero, naar der titstaas Affindelsessummer i Hojde af
1000
1500
stigende med hver 500
indtil
10000
Paa de ovrige talrige Tabeller (24 Sider)
med alle Rentebelob osv., Indtcegtsgrcenfer, Affindelse
ved Indgaaelse af nyt A5gteskab osv. skal man endnu
henvise. Lovens Tekst er suppleret med de nyeste Regeringserklceringer, Rigsdagsudvalgserklceriuger osv. Alt
i alt en Sammenstilling i en billig og god Udgave, som
„Reichsbund" kun kan hoste Tak for.
Brochuren burde ikke savnes ved nogen Lokalafdelings
Bestyrelse, og heller ikke hos de Medlemmer, som vil
vcere med paa Krigsinvalide-Lovgivningens Omraade i
v°rt Naboland,

Hovedbestyrelsen.

„Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, Kastaniealle 6, Zt.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.

^ußusteli!) orZ

ketvr iluii^cn
Kleinsmecl - ^uZustenborZ

Kun

Slotshotellet

i.Kl.ksdogVaal«g
fuus dos

^el.33 ^uZustenborg l^el.33
^en8 kenäixen, 8IuZtermester
unbefuler sine I^okuler.
^.uZustenborZ - l'elefon 78
8tor Zummel I^uve.

L^ZninZsbesluZ - jerngitre
k^epurutionsvserkstec!
8pec.: Automatiske VantlVserk

forlang

Qummi - l^eserveäele

r. nris

8oncIerborZ - kilieZsäe 9
uclfsrer alt 8krseääerurbejäe
efter Nuul i I. KI. Uäforelse.
pilisl uf 8oäul KurvenoZ "IgjrensninZs-Ltublissement

l'elefon ^uZustenborZ 36

Vagen og konditori

LMIekanäel - I^e L^kler

^-rbs^Kt P. Zimmermann

ff. ffictitiorn
8kröelläerme8ter

l'ilbutj!

A. Andresen

klikken8lsger - 8kifertöekker
8S^OML0KQ
^jernbuneZuäe 25u
(vis a vis ^mtsbuneZuuräen)

Lenii'slvssllvi'iei
Kustunieulle 38 (Lkr. Lkristensen) Telefon 704
anbefaler sig til Publikums Velvillie
8pec: ^!sncketlinne6.
I'sjet Tentes VA krinZe« overalt i kyen

Hörgen MjMer (Weh.: Henry Nymand)
^elef. 217
ultiä stsrste l^äValg i
l'eles. 217
Isenkrum, Kokkenuäst^r, Qlus, porcelssn oZ elektriske Artikler

Veräenskenate

K.

Vine.

öglbkl ^

LneuäsulZ
for

veä

?stsr LönmelissQ - s^«4° - LsnäsrkorZ

i

snbefsles

8onäerborZ

^.mt

Ltsrste l^äValg paa plaäsen

k^orretninZen er gaben
blver-Ouge fru KI. 8—7
koräuZ fru KI. 8—10
perleZucle 63 - - 8on6erborZ

jV^sbler
cttl?. VV0^^, SonäerborZ

ZonäerborZ ssläste

Kolonial^sreforretning
(^. Janssen - 8snäerkorA - Igelet. 119 vA 120

KLUK

Inäeb.: k^rit? biurät

Telefon 371 - perleZucle 54

8snäerbvrg
8tsr8te 8pecla1-korretmnK i llerre- oZ vrenZe-^aräerobe
o o c> c,o o m LI cz LIL, c, cz o

kollcekanlcen kor

L>

8peciulitet:

Annonce irs naäer8iev

a o cz o o c> c> cz LIc-c> c-LIcz c> cz c> c> c> L>c-cz ocz oO czLI o r,cz cz LIc> cz cz^

IVßssssgekeksnrI>ing

^

(Aktieselskab)

Z
o

elektriske l^ysbuäe - 8^ZeZ^mnustik - elektrisk NussuZebebunälinZ (LebsnälinZ Zives efter l^seZe-Oräinution)

^
o

8SI^V^I?K0I?(Z

o

KrlZ8lnVaIitI H. Wenning,

°

/^ktiekupitul oZ Reserver:
Kr. 1 246 000,00

^
Z

^^Zeuutoriseret og eksumin. Ngssor og 8^ZeZ^mnust
^lorreZuäe 40, I^uäerslev

Z
Z

Chr. Otken
(Z>srme8ter
8S^O^^L0I^(Z

?erle6gcle 68 - Telefon 354

k^orlang altiä

^snclerkorx

Sl

p. P^L«8^IV
Lxport-Vr^ZZeri

Linuk og li^ZZelig l^estuurunt
Vecl Ltrunäen

vagUZ krisk brsenät Kssfe

Z

^18 0ß 8unäeveä

Hotel „Lellevue"
8on^erborg

Ar. Matzelt - Blikkenslagermester
8t. KssätiusZuäe 17

8tort

l'elefon 810

i Xokker-

0A ^Ie88inAAen8t3nc1e
alt til t^u8^0l(äniriA l^en^srencäe

Olie-, k^urve- oZ 'supetbunäel
en Zros - en äetuil

^8 llaeodskn
8sn^erborZ
Telefon 229 - 1^1. KuuäbusZ. 3

Vogs)
Urmager
I^re, Qulä- oZ 8olvvurer
- kriller i ulle k^sconer 8^ZekussebriIler leveres

k^ens beäste krsä
buZes bos

l_ocl<
8SNVLKK0I?(i

Ksinglkt

oZ billigere, men ikke beäre

....i >
Thomas Ollen
lionäitor! oZ Kager!
?erleZuäe 66 - l'eleton 354

^smus?eter8en
8sn6erborg

unbefuler ult i Koloniulvurer
. - til rimelige briser - Telefon 717 - vybbolZucle 11u

kiuIIeZuräiner, (Zurclinbrssääer

Annoncer fra Augustenborg og Ssnderborg.

k

seelger altid

Herrel5lse<äer
telefon
575

killigsE

I?iOIZSNlI ^ulTSS

^peLialveerlcsteä tor (^Iinäeruä8libnmß

Villigste t^otel og 8pisested
- pas pladsen
- anbefales som Modelokale
- - for poreninger - -

Maskinfabrik
I?eparationsVserksted
8illi6borg ^ejerimaskiner
^lellemtrMs Varmeanlseg
- kor Kirker
- telefon I^Ir. 19

8onderborg - Kongevej 58

Kul, Koks, kriketter, krsende
lagerkontor ved Kulksjen
telefoner I^r. 38, 23 og 404

8SNO^PL0K(Z

pri!

telefon Xr. 70

- Modelokale Konsulent Petersen trWffe8
- paa Motellet -

^ob. I^umbeck

(tidl. Lmil Qade)

pr. tinSleff's

I^sFFs
smager bedst

Hannen
Hllt6l ^>88UNä Holxer
juveler - (iuldsmed

International

Carl A. Melsen

KManllel Mnl^gb

^tksLllsjckpllKs8Ks>
Elektriske Installationer
paadliustorvet 5 - telefon 35
Udfgrelse af elektriske I^s- og Kraktanlseg
- Kadioanlssg, pssrer, ^sekroner

^eälemmer ss Krißzj»vsli6ekorenin^en
incjrommez I0«/o ksbst pss ^Ile Vsrer

telefon 274
8tsrste lager j pssne
porseringer, Lr^llupsgaver i
(Zuld, 8olv, plet og I^Iikkelvarer
(Zravering og separation
udfores i eget Veerksted

^1. Orade
^blegade 7 -

telefon 637

I. Kl. Kolonial-, Delikatesse- og pedevare-porretning krod - pruZt - Lbokolade

8snderborZ
anbefales
k^eel Letjening, gode Varer
^VuZust 8taark
.1
p0I?8IKI?II>IQ88pl8K^K5t

1. l-l. l<0LK

Larber- oZ krisOrsalon

Manufaktur

er nu i PPK^cZ^VL! 62

L0pv^p:
25
45
Sre I Are

95
Sre

1,45
Xr.

Liavlere

Danmark

pri!

tegner alle 8laZs porsikrinöer
gennem p. l^88L!I>I
f^avbogade 100 - 8onderborg

V. cloI^ÄNNSSN

(ved paadbuset)
Manufaktur - Oamekonfektion og Udstyrsforretning

Automobiler, Motorcykler
Keparations-Vserksted
8<MOPPL0P(Z

Lringer dermed min

oS PKl8SI?8^l0^

telefon 386 - ^lsgade 22

samt min

kober bedst

KunsttaVler
kiksetter med HestebaarsVisir
kipiber (Oatbe), IdealZitre
oZ handsker
dos cNK. I?^8MV88^IV
Kongevej 56 - 8onderborg

0Z t0K^K8POI?I?^tIVI^ci
i velvillig prindring

-

(!odt Kokken
private Laller

-

Peter Lbristensen, telef. 250

8onderborg

tel.453

WsgZV.Zensen'
Konditori L Cafe

Kontor kor (irundbo^saZer
^jendomskandel - Kontrakter
testamenter m. m.
Xorrebavnegade 8, 8onderborg
kaadhuslorvel, Sonderborg

k. ^niiinv

Haus «Adalbert"

l!ck> .^sdklikW"
8snderbor^
l^^ggelige Vssrelser

tel.453

Großer und kleiner Saal sowie klublokale, alles modern und neu
eingerichtet. Die schönsten und modernsten Räume Sonderburgs
bringe ich in gütige Erinnerung

^srZen Andersen, 8onderborg
Det stsrste lldValZ
ven bedste Vare
l)en billigste pris

LroaZer

Wr U 8sVz^iMk!

(?raasten

f^ar de Vrug for
en Zod L^Icle eller H^mssldne,

koätsj

O

Konfektion

Aktieselskabet
Q^ssstsn Kulkornpsgrli
kedste Varer!

telefon 210

killi^ste priser!

da kob den

^-C..XsMch
8t. Pauli - telefon 176

Kaveri - Konditori öS Lake

Kos

8oren8en
Vroager

Reparationer udtsre8 liurtiZt oZ dilliAt

^sisr ^nÄerssn :: Sraastsn
8srste Udvalg i

Manukakturvarer, (Zardiner, trikotaZe, ^rbejdstsj, 8maatinZ

Annoncer fra Sonderborg. Broager, Graasten.

Kk IQ8-I
SK« kun
v.

s'
w w>

I

OLK 1. MI.I 1928

Nr. 4

c»«.
s- ?z

Oen

LvZfSSN

Lueksni

5. ^srgsnZ

foretag

<v.S

dlir. ^okannsen
^Nsbel- og k^gningsmaskinsneäkeri - I^bro 18

Deres

-so

TO K

LilliZe bobler trs eZet Vserksteci

Indksb

^sdennss Lnugs^snsning
forer kun I.-Kl. Varer til absolut billigste priser!
telefon 368 - hurtig og reel Letjening - telefon 368
Mandler ogsaa meä Ikke-INecllemmer!

kos cle
averterende!

kob Eders Forbrug af

Cigarer - Cigaretler - Tobakker
bos dl.
(Cigarforretning
ZkibbroZsäe - ^sdsnrs^ - ^eleion236

Usnsvn

Mbel-

Skomager, Vesterg. lb

og Bygningssnedkeri
Ligkistemagasin

uclfsrer alle Kkotsjsseparationer
til moderate priser

Vestergsäe 10 - ^abenrsa

Run I)aan6arbejcle

^Ile bsr Kanäle kos

Veler Zessen

konfektion, og Manufakturforretning
Ltoregsäe

19 - Aabenraa -

Zpec.-^täelinß tor kerre-Xonkektion

Annonce fra Haderslev
^>1a88ÄZel)eI,an<51inZ

v
v

elektriske I^sdsäe
Z^geNmnsstik - elektrisk

Z
o

Z
NasssgebelisnälinZ
o
L i, 61
'
ori
elter I^zeLe-Oräinstion!
o Krigsinvalid tt.ttenning,

^
^
cic>
v

°

^

Z
o

I^eeZe^utor. og ekssmin.

76

ver Kobes beäst oZ dilliZst!

^Nin I^astbilksrsel
og I^lMekorretning
bringes i velvillig Erindring

° ^gsssr oZ L^geMmngst °
o
o
o I^grreZacle 40, I^säerslev ^

Herre I^onte^tivli
Zkrsed^eri

bissen

8komagerme8ter

kun
solidt Fodtoj til rimelige Priser
Lceder- og Raagummifodtoj
repareres samme Dag

Äll i Herre Konsektion
Arbejdslsi og Aotoj
Kobes bedst og billigst bos
o»k. ^vossci«
telefon Z56 - 8onllertorV

Kontsnt LslZ

^

til smås priser

tvicken ^ ^_>0, /Vaden raa
kismskerrecl 32

^/8

telefon 281

Dame- oß Herrelingeri - Herre-Konfektion - ^rliejäste^'

——

^reäe dtusmsllre forlang

kunslhonning

Igcks ^ lVIckikZkll 5 > ^ ü ! ! s > -

^onäer

o

-

telefon

jlaurik ^a^olzssn
^bro 12 - telefon 506

fra
Aabenraa IlonmnAsabrik

Heinrich Nissen
vog-

Materialog vilikatessekorretning

og Itunstksniisl

l'snljer, VesterZsäe 24

l'snder, LtoreZscle 26, l'li. 342

ksb Deres

l^konvslll

odtsi

peisnsen's

Menerbrsd

os

kiggelsen
i l'snäer
og ve bliver tilfreds

Annoncer fra Aabenraa, Haderslev og Tsnder. Slsl de averlerende!

Ksb ^lanufakturvarer i

k>. k. Langvsaclt

„IVIsgssin rlu DIoni>«
Ltsrste l^tlValg --

keclste Vare

--

killigste priser

I?ygaarcls Skrseclclerforretning
bringes i velvillig frintlring

^elekov 89

Ztormklolclieli 4

I^lvls 1.1 N li

Lenäes overalt!

laffet 28

in68sette8 — Lillecler in6ramme8
Vinljuespucl8ninZ i Abonnement

Rucler

I>Ilf^8

(Zlarmester

8lot8gaäe 1 -.

telefon 246

kor ve lcslie Deres Hlsvutskturvsrer, Xookektion, Irikotage samt 8Ilvtsj

8en6e8 overalt!

o

anbefaler 8ig til 8temning af Klaver
og l-jarmonium 8smt alle til klaget lienborenäe Keparationer
vübner I^öbbe, 8toregaäs 691-

^smmerbsnclel

^srßenslev

Knud Orbesen . "Haderslev
korvet 10
Isenkram - ^<lst)?r - (Zlas og porcelsen

Lsks

Direkte Import as 8Ven8k og fin8k 1^rWla8t
Vel8orteret Imager!
LiIIiZ8te Pri8er!

veä bavnen anbefale8 til poreninger

tlenr^ (^Kristiansen - ^aäer8lev - telefon 41

telefon 869

ttsns ttejsel

telefon 869

Por8og mine fortrinlige Kvaliteter i

dilliM i

IVl. I^eontisrä

??. ^sslklensvn ^ ^IclesorrewinA
Ve8tergaäe 58 - - I^aäer8lev

—

8tort l ^ävalg, Lillig8te Pri8er - separationer burtig8t og billig8t

Vil De spare Penge?

koder og 8selger foreningen8 ^e6lemmer beä8t veä
telefon 83

vrmager, (Zuläsmeä og Optiker

Li8peZ. 16, l ^aäer8lev, l'elef. 766

Kolonialvarer, Konserves, Vine
- - til billigste priser - .
H

Q o c i s , s o l i c l s lVIsdlsr
«-.jzs-le s

1. V^I-Il.'s X / ^ 5 ^

at 8e inä til

Hans Mortensen s s«Wveri
^lsrregaäe 34 - I^a6er8lev

Kobe8 be68t og billig8t i A. I^O^H's, ^sbellsger
(Zravene 15 i (Zasr6en - I^a6er8lev - l'elef. 697 - privat?elef. 1926
Drik altiä

Kaffe

/v^. 1^.

»-->Ss->e5

er ab8vlnt V^en8 billiste 8komager. - Kaagummi paalsegge8

f^lver Dag fri8kbrsen6t fra eget Lrssnäeri

^elekon IV83

N«0I0!

W ^ MM MM > MM mi

Kul - Kol<8 - kriketter
jomfrusti 8

Leä8te og billig8te Inäkob88teä er „Ksckiomsgasinet"

telefon 91 og 1191

Kontor og Imager: 1'eater8ti 7

Ll»nsi ^onn, HUN.

konevox
lakfernis
Skocreme
er uovertruffen

forlang overalt

klksni gl.
I^a^er eller pilsner
Depot for l^aäer8lev og Omegn

7
^
^

^onvcusci«, »s»is^si«v 5
Slagteri og pabrik
^
la power - 8pecialitet i paalseg 8amt rogeäe Varer
(garanteret eget fabrikat)
^llegaäe 8 8e priserne i Vinäuerne Li8pegaäe 9

^

^

Haderslev - Lavgade 2

Z.C.Zensen

(linnager og Gulclsmeci
Stovt Tilvalg til smaa priser
Villigste keparationsv«rkstecl

tiu8k L. Nielsen konäe's
L^senlls^i*up pr (^ramb^
L^Ier 0Z (H^leclele enZrvs ?ei.xr. 15
^liclielin ox kirestone ^uto- ox ^lotorc^lcleKummi
Opel, Lxelsior, Lsxxensv, 8vslen ox kopular ^Icler
8smtliZe Lylclereserveäele snbetsles til allerdillißste Dagspriser

Llagtergaäe 35

-

telefon 532

..Aaumann" Symafliner og Cykler
I^oder Iette8t

korliaoälere aotaxes overalt

-

Varer lsengst

^omfru8tien 4

Annoncer fra Haderslev og Vrcendstrnp.

Telefon 738

HMs-Znvaliöeh
Medlemsblad
for Foreningen

ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
5. Aargang
Sen 1. Zuli M8
Ar. 4
De, der er kommet til Byen ad Sovejen, skal voere
Vort SommerstWne i Aabenraa
temmelig forvcennet, hvad Rejseindtryk angaar, naar de
hurtigt kan glemme det Billede der her opruller sig for
Sondag, den 1?. August 1NZ8.
dem. I en Dalscenkning, til alle Sider omgivet af et
fgx

Som det vil vcere vore cerede Medlemmer bekendt
fik, ifolge Beslutning paa sidste Fcellesmode i Tinglev.
Aabenraa Afdeling det cerefulde Hverv overdraget at
tage sig af Arrangementet af vort Sommerstcevne. Stcevnet blev bestemt til Ssndag. den 29. Zuli, men paa Grund
af forskellige Omstændigheder skal Udvalget herved
tillade sig at meddele, at man saa sig nodsaget til at
afholde Stcevnet Ssndag, den 12. August.

Forberedelserne er i fuld Gang. I ncer Fremtid
tilsendes Tegningslisterne de enkelte Lokalafdelinger, der
jo er kendt fra de forudgaaende Aar. Tegningslisterne
bedes snarest muligt tilbagesendt, hvorefter Udvalget vil
tilstille Lokalafdelingerne det fornodne Antal Adgangstegn
k 25 Ore pr. Stk., som hver Deltager maa voere i Besiddelse af. Samtidig med Listerne udsender vi Lodsedler
til en Bortlodning om mange voerdifulde Gevinster ä 50 Ore
pr. Stk. Man beder om ogsaa her at roekke en hjcelpende
Haand ved at fcelge saa mange Lodsedler som mulig.
Udvalget haaber, at mange Medlemmer af Foreningen
med deres Familie vil berede os den Gloede at deltage
i vort Sommerstcevne her i det skonne Aabenraa. Mod
derfor talrigt og bidrag til en endnu fastere Sammenslut
ning af vor Organisation.
programmet er endnu ikke helt foerdig behandlet,
hvorfor vi kun kort skal fremhceve de vigtigste punkter
af det endelige program:
1. Modtagelse af Gcester.
2. Fællesspisning paa Stadteateret kl. 12 Middag.
(Der serveres 2 Slags Steg med Gemyse og Dessert s kuvert 3.00 kr.)
Z. Stcevnets Afholdelse paa Sommerlyst med Taler
og koncert.
4. Bortlodning om mange vcerdifulde Gevinster.
5. Skiveskydning og andre Forlystelser paa pladsen.
6. Om Aftenen stort Bal.
Udvalget for Stcevnet.

Stcevnet.
Det blev den gamle, smukke og saa idyllisk beliggende
By, Aabenraa, der i Aar blev vort Stcevne-Sted.
Der er saa meget der taler for, at Stcevnet i Aabenraa
vil overgaa de Stcevner, der hidtil er bleven afholdt. For
det forste Aabenraa's centrale Beliggenhed, den Tradition,
at den Slags Moder afholdes i Aabenraa, men ogsaa
og ikke mindst fordi Aabenraa er den af de ssnderjydske
Byer, der ubestridt indtager forste plads, hvad dens Beliggenhed og Omgivelser angaar.

smukt Hojdedrag, ligger den gamle By. der for Sonderjyderne gemmer mange Minder. For en stor Del er
Bakkerne skovkloedte; dette er et Billede der foengsler og
griber, faar den ene til at henfalde i Betragtninger medens
en anden, alt efter ens Temperament og Sindstilstand,
nynner en Sang. Og hver den, der en smuk Sommerdag
har sejlet langs Aabenraa Fjord, ved og er kommen til
den Erkendelse, at en saadan Tur var og blev en Oplevelse. Ogsaa for dem, der ad Flensborg Landevej
ncermer sig Byen, oprulles der det samme Billede, kommer
man fra Vest, staar man pludselig med Byen for sine
Fodder, og her afgiver de skovklcedte Bakker med det
blaa Vand en herlig Baggrund. Men den der kommer
fra Nord, anbefales det samtidig at tage en lille Tur
til Knap, der ligger 5 Minutter nord for Byen. her vil
man til Gengoeld nyde et Skue der langt overstiger, hvad
ost- og vestboerne ser fra hver deres Sider.
Aabenraa har kortene paa Haanden, idet denne By
har Mulighed for at slaa den Rekord med Glans Stcevnet
i Sonderborg havde ved at monstre 2 OOO Mennesker. Bi
hernede i Sonderborg onsker af fulde Hjerte vore kammerater i Aabenraa denne Triumf. Idet vi forud onsker
Aabenraa'erne til Lykke med Stcevnet tilraaber vi samtidig alle kammeratinder og kammerater ..Et paa Gensyn
i Aabenraa". Hvilke Overraskelser Aabenraa-Kammeraterne har tiltcenkt os, ved vi endnu ikke, men noget
gemmer de sandsynligvis paa, de gor dem nemlig saa
hemmelighedsfulde.

..Liamac".
Liamac's Begyndelse og Udvikling.

Eiamac er en international Arbejdssammenslutning
af Foreninger af krigbefkadigede og krigsdeltagere.
Dens Oprettelse kom enhver overrasket, saa meget mer
som det var Forbindelsen mellem Mcend, som engang i
Tiden laa og lurede i Skyttegravene med Mordtanker og
med Mordvaaben for at odeloegge hinanden, der hverken
holdt det for muligt ejheller onskede det. Dog alligevel
bestaar Eiamac. den arbejder og udvikler sig.
Begyndelsen var tung. og Vejen til Forsiaaelse mellem
Krigsofrene var vanskelig. Mange Forsigtighedsregler
var at varetage for at gamle Lidenskaber ikke skulde blusse
op paany, ved dem som er bleven saa grusomt ramt as
krigen, baade sjceleligt og legemligt. Forlangendet om
at saa Meddelelser fra de forskellige Stater blev det forste
Stod til at komme i Berorelse med andre ^dchessomer.
Dette, at der er Millioner af krigsofre og Efterladte

„krigs-ünvaliden"
(Zsr Oereg In6ksb i

Telefon 630

I^erre oZ vrenZetsj

sosi^oiü«

l'eleson 630

t*. I?088en bansen, 8toreZs6s 4, I^aäerslev
samt forceldrelose Born gjorde det nodvendigt at faa lovmcessige Ordninger, Problemet lyder: „Forsorgelse af
krigsofre, Skoler til Erhvervsuddannelse. Lcegebehandling, orthopoediske Forsorgelfer og Genindtrædelser af
krigsnvalider i Erhvervslivet."

I alle Stater blev der gjort lignende Erfaringer.
Allerede under krigen gjorde den Trang sig gceldende,
og gennem neutrale Lande fik man Meddelelser om Maalestokken ved Forsorgelsen af Invalider. Efter at Freden
var sluttet fik krigsofrene selv Trang til at gore Erfaringer og bringe disse til Udvikling.
ISeptember 1921 traf Repræsentanter fra store krigsofferforeninger i Tyskland, Frankrig, Storbritanien, Italien
og polen sammen i Genf, for at danne et Arbejdspro
gram, og rettede samtidig et Andragende til Sekretariatet
for Folkeforbundet og til det Internationale Arbejdsamt
om at oprette et Efterretningsblad for krigsofre, hvorigennem Sagkyndige kunde udtale sig. Dette Blad blev
grundet af Arbejdsamtet. I Aarene 1922/23 blev der
afholdt to Sammenkomster mellem Sagkyndige, hvor de
behandlede Sporgsmaalet om Forsorgelsen, Ligebehand
ling og om Ansættelse af Invalider. De Sagkyndige var
for det meste Formand eller Forretningsfører for store
Krigsbeskadigede Foreninger. Det var ikke uden Bekymring og ogsaa tit med Mistillid de traf sammen. De indskrcenkede Udtalelser angaaende tekniske Sporgsmaal bragte
de Sagkyndige til at trcekke sig tilbage til Hjemlandet.
Endelig kom de saa til den Overbevisning at de forskellige
Fordringer i Realiteten var lig alle Steder, og at de i
alle Lande modte Ligegyldighed og Modstand. Udenfor
selve Moderne blev der talt om Fremtiden, ogsaa her
kunde de Delegerede mcerke ak Afsky for krig. og Viljen
til at rodfoesie Freden laa dem alle paa Sinde. Skottet
af den Erkendelse, at Onskerne var ens hos alle de forskellige Stater, indkaldte Frankrig til en international
Sammenkomst.
Den forste internationale Sammenkomst for krigsbeskadigede og krigsdeltagere fandt Sted i Genf i September 1925. Efter to Dages Forhandlinger var den
gensidige Forsiaaelse opnaaet, der gik ud paa ved en Samvirken at arbejde hen til en varig Fred mellem Folkene,
som krigsdeltagere anerkender for deres hojeste Maal i
deres Bestræbelser, og en Tillidserklæring til de internationale Indretninger: Folkeforbundet. Internationale
Arbejdsamt osv. ved at sorge for Opretholdelsen af Freden.
For at opretholde den internationale Forbindelse,
enedes Sammenkomsten om ak oprette en varig Afholdelse
af en Aarssorsamling. en international Bestyrelse og et
Sekretariat med Scede i Genf. Inden Modets Afslutning
aflagde de Delegerede et Besog hos Direktoren for det
Internationale Arbejdsamt og paa Folkeforbundet, hvor
de blev modtaget af Formanden og Generalsekretæren
for Folkeforbundsraadet.

Den anden internationale Sammenkomst fandt Sked i
Genf i Septbr. Maaned 1926 og havde til Opgave at virkeliggore den internationale Forbindelse. Vedtægterne blev
vedtaget, den internationale Bestyrelse blev valgt og Sekre-

tanatet blev beskikket. Sammenkomsten fastlagde derefter et program for dens Fredsarbejde: Anerkende! e
af Grundsætningerne i Voldgiftsretten. Afrustning, Godkendelse af Locarno-Traktaten og af den pazifisiiske Ungdomsbevcegelse. paa Krigsofrenes Forsorgelses Omraade
stillede Sammenkomsten den Grundsætning: ..krav om
Godtgorelse, samt pligten til at anscette krigsinvalider
i Erhvervslivet." Endvidere saa Sammenkomsten, at en
Henvendelse til Regeringerne var nodvendig, for at forbedre kaarene for krigsofrene, navnlig i Osterrig. Bulganen og i den Tzekoslovakiske Republik.
I September 1926 forlod for forste Gang Eiamac
den neutrale Grund i Genf, for ak afholde den tredie
Aarsforsamling i Wien. Nu kunde den gore det uden
Risiko af nogen Ark: Arbejdsfammenslutningen var grund
fæstet og Anskuelserne var sikret. Den Time var kommen,
hvor Arbejdsfammenslutningen kunde vise sin Eksistens,
sin Voerd ogsaa i de andre Lande. Og Folgen blev, at
alle Delegerede fra Eiamac, som bebudede Fredsviljen
fra krigsofrene og krigsdelkagerne i deres hjemland,
hilstes med stormende Bifald fra den store Forsamling.
I Januar 1928 var Bestyrelsen for Eiamac samlet
til et Mode i paris. Ved Siden af de arbejdsfyldle Moder
blev der givet to betydningsfulde Bekendtgorelser om den
internationale Tilnærmelse. De Delegerede blev modtaget
af en Deligation beftaaende af 100 Medlemmer. Reprcesentanter fra de fem franske Forbund, som tilhorer Eiamac,
og af den franske Udenrigsminister Briand. Eiamac vilde
vise Udenrigsminister Briand deres Taknemmelighed for
det af ham, trods store Vanskeligheder, paabegyndte
Fredsarbejde.
Herr Briand lykonskede Eiamac til dens store Arbejde
og bad Bestyrelsesmedlemmerne om at fortscette med den
internationale Tilnærmelse som Maal.
Ester Wien og paris vil Berlin i August 1928 modkage Eiamac. I Virkeligheden den 4. Aarskonferrence,
som vil blive afholdt i Rigshovedstaden. Dette Valg be
viser, at Eiamac er villig til at komme i umiddelbart
Samarbejde med krigsofrene i de enkelte Stater. Den
berlinskeSammenkomsk vil ligesom de forudgaaendeForfog.
blive kronet med Held, saa at Eiamac maa finde plads
mellem de store Sammenslutninger, der arbejder for Freden.
Efter et Tidsrum af 4 Aar skaar Eiamac i sin fulde
kraft. Til Eiamac henhorer 20 Sammenslutninger af
krigsofferorganisationer i 10 forskellige Skater og har et
Medlemsantal as ca. tre Millioner krigsofre. Det handler
sig her om 3Millioner Medlemmer, som betaler kontingent.
Ingen international Sammenslutning er som den egnetM
ak give Udtryk for krigsgenerationernes Bestræbelser.
Disse Beskrcebelser er klare og faste; krigsofrene og krigsdeltagere vil ikke alene have krigssaarene helet, men de
vil ogsaa sikre Folkene Freden. De er Pazifisten De
har lcert de haarde kendsgerninger af Livet ak kende, og
de ved at Vejen til Freden langtfra er et Triumftog, og
ak Freden til Stadighed maa forsvares imod onde krcester
og mod Ligegyldighed. Derfor er Pazifismen aktiv og
pofetiv. De vil staa Side om Side med ligesindede Mcend
og opfordre krigsofrene til Samarbejde, med den cerlige
Villie, til at virke hen kil en beroligende Nyordning af
den internationale Retfærdighed.
L. Viala.

Formand for Eiamac's Bestyrelse.
Den i tre Aar beftaaende „Eiamac" (Lonterence
Internationale <äes ^zsociations cle futiles cie Ouerre

„Krigs-Invaliden"
et ^.nciens LomkZttants) i Genf, under Betegnelsen
„Genfer Internationale" bekendte internationale Krigsinvalider og Krigsdettageres Sammenslutning udgiver,
paa Grund af en Bestyrelses Beslutning fra Januar d. A.,
et Tidsskrift med Titlen „Ciamac". Meddelelserne i
dette Blad er vcesentlig fra den internationale Bevcegelse
blandt krigsinvalider og Efterladte i de forskellige Stater
saavel som den skal söge Tilhængere af Freden og berette
fra selve Ciamacs Arbejde i de Foreninger, som er knyttet
til den. Igennem dette Blad faar vi et fast Overblik
over Invalidernes Kaar og Levned i de Stater, som har
vceret med i krigen. Meddelelserne udkommer paa to
Sprog, saaledes at hver Side indeholder to Spalter, en
paa tysk og en paa fransk. Bladet vil udkomme hver
anden Maaned, ialt 6 Gange aarlig. Det forste Hceste
er udkommet som et Dobbetthceste, Nr. 1 og 2 for Januar
og April Maaned 1928. Foruden Eiamacs Statutter
indeholder Hceftet en Artikel om Eiamacs Begyndelse og
Udvikling, Eiamac og Freden, Reichsbund's ideelle Maal
for krigsbeskadigede og krigsdeltagere af Erich Roßmann
og andre Bidrag.
Fra og med dette Nummer vil „Krigs-Invaliden"
aabne sine Spalter for at gengive de vigtigste Afhandlinger, Artikler og alt hvad der er af Interesse og Betydning for os, oversat paa dansk. Hvad vi as det forste
Nr. har tcenkt at gengive bliver forst og fremmest om
Liamacs Begyndelse og Udvikling, Reichsbund s ideelle
Maat, og hvis Pladsen tillader det en Gengivelse af den
franske Udenrigsminister Briands Svartale til Eiamacs
Bestyrelse i Paris. I dette Nr. af „Krigs-Invaliden"
berettes kun om Eiamacs Begyndelse og Udvikling. Vi
vil da ogsaa haabe, at disse Meddelelser maa blive tit
Glcede og Gavn for vore Medlemmer. Vi vil komme i
ncermere Beroring med Forholdene i andre Lande og samtidig loere at drage Nytte af de indhosiede kendsgerninger.
Hvem der onsker at bestille „Ciamac" kan indsende
Begcering til „Krigs-Invaliden"s Redaktion. „Ciamac"
koster 5 Svejtser Frank aarlig, ca. 5,00 kr. i dansk Mont.
Bladudvalget.

En ny Foranstaltning paa Zolketuranstalten ved Hald.
„Fra 1. April er B. Arendrup og Ejnar Nyrop ansat
som Speciallceger paa Folkekuranstalten, henholdsvis som
Neurolog og Orthopced. Da det hos flere Patienter har
vist sig nodvendigt at kunne supplere den fysikalske Behandling med en Bandagebehandling, har Folkekuranstalten
i Lobet af det sidste Aar provisorisk indrettet sig paa at
kunne fremstille orthopcedisk Fodtoj, Platfodsindlceg og
lignende. Efter at denne supplerende Behandling har
vist sig vcerdifuld, har Folkekuranstalten nu besluttet sig
til at indrette et moderne orthopcedifk Vcerksted under
Ledelse af vr. Nyrop.
Ved Hjcelp af Bandagebehandlingen vil Folkeknranstaltens therapentiske Apparat blive saa meget udvidet,
at vi vil kunne give forskellige Lidelser endnu bedre kaar.
Der vil blive sorget for, at Patienter kan komme hurtigt
ind, specielt naar det drejer sig om et kortvarigt Ophold
for Bandagering, Eftersyn eller Oplcering i Brug af Protheser, - en Oplcering, der ofte er ligesaa nodvendig som
selve Anskaffelsen. Som hidtil vil Patienter, der henvises
sra Sygekassen, blive optaget forud for andre."
Ovenstaaende Artikel har vi taget fra Vanforebladet
Nr. 12 af 15. Juni d. A. efter Ugeskrift for Lceger. og
som det vil ses i Artiklen har man paa Folkekuranstalten

sorsogsvis anvendt en Bandagebehandling, der har vist
sig at vcere vcerdifuld og af ikke saa lidt Betydning for
Patienterne. Efter disse Erfaringer har Anstalten besluttet
at indrette en scerlig Afdeling for en saadan Behandling
med Ledelse as Or. Nyrop. En saadan Indretning er
ikke kendt hernede blandt os sonderjydske krigsbeskadigede
hvorimod den er kendt, og lcenge bleven praktiseret i
Tyskland, den saakaldte „Gehschute".
Var en saadan Behandling ikke ogsaa nodvendig at
indsore her paa Invalidencevnets Bandagen i Sonderborg?
Dette maatte jo blive et Sporgsmaal Hovedbestyrelsen
skulde optage til en ncermere Behandling. Det vilde dog,
inden man foretog sig noget, vcere rart at hore en Udtalelse fra Ncevnets Overlcege, vr. Overgaard, om hvorvidt han tillcegger en saadan Behandling Betydning.
Red.

Ara Hovedbestyrelsen.

j

Efter en Bekendtgoretse fra Invatidencevnet i Sonderborg indtrceder der en ny Ordning med Invalidekonsulen
terne fra og med 1. Juli d. A. De faste kontorer i
Aabenraa og Tonder ophceves. da det har vist sig, at
Henvendelse til disse kontorer er blevet mindre Aar for
Aar' kontoret i Haderslev bliver beftaaende som hidindtil.
Der vil nu blive afholdt konsultationsdage i kobskcederne
Aabenraa og Tonder og i flere, i Bekendtgorelfen fra
Invalidencevnet ncevnte, storre Landsbyer. Denne Ordning
hilses med Glcede. da der derved gives Invaliderne og de
faldnes Efterladte samt Renteansogere Lejlighed til at söge
Raad og Vejledning, uden at de behover at rejse til en
maaske fjerntliggende kobstad. Jeg vil derfor anbefale
Invalider og Efterladte flittigt at gore Brug af denne
Foranstaltning. I modsat Tilfcelde mister vi krav paa
Raad og Vejledning gennem Invalidekonsulenterne. Be
kendtgorelfen vedrorende disse kontordage vil blive offent
liggjort i „Krigs -Invaliden" og ved Opslag i Postkontorerne.
En af Invalidekonsulenterne og en Udsending fra
Ncevnet vil vcere til Stede, og jeg anbefaler derfor endnu
engang alle dem, som onsker Raad og Vejledning, ak
give Mode ncevnte Dage.
Haderslev, i Juni 1928.
Petersen.

Aabenraa Afdeling
afholdt Medlemsmode Torsdag. 31.Maj 1928 i L.Hansen's
Goestgivergaard. Formanden, kammerat Gude. aabnede
Modet ved 8^2 Tiden og bod Velkommen og bekendtgjorde Dagsordenen, der blev vedtaget. Som Punkt 1 aflagde
Formanden en Beretning sra Fcetlesmodet i Tinglev den
20. Maj. Beretningen blev efter en lille Droftelse godkendt.
Ncestsormanden, kammerat Petersen, redegjorde for de
forskellige Forslag der blev behandlet ved Fcellesmodet.
Dette var Forslag der krcevede en Lovoendring. Under
den esterfolgende Diskussion henstillede Fru Daniels, at
der skulde tages Hensyn til Alderen as Enker, saaledes.
at Renten sorhojes med Enkens Alder, idet man maatte
gaa udfra, at en celdre Enke vanskeligt kan tjene noget
ved Siden af Renten.
Forsamlingen vedtog at afholde Sommerstcevnet den
12. August paa Sommerlyst med Fællesspisning paa Teatret
kl. 12. Det blev endvidere besluttet at overdrage Musiken
til Hr. Musikdirektor Marquard, Aabenraa.
Man nedsatte et Udvalg som kom til at bestaa as
folgende Medlemmer: Urm. Clausen. Mischorr, Ar.Petersen
og Daus.

Krigs-Invaliden"
Da kassereren, Skomagermester Schröder, var bleven bjerg kro. Formanden. Anders Schmidt. Fanerholm
indlagt paa Sygehuset, fremlagdes del reviderede Regnskab aabnede Generalforsamlingen og bod de modte Velkom'
as Sekretæren. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ved men, hvorefter han aflagde Beretning over Foreningens
skriftlig Afstemning blev det vedtaget for det kommende
/^ ^ forlobne Aar. Han meddelte herunder
Aar at have Lorenz Hansen's Gcestgivergaard som fast at Medlemsantallet var dalet med to; gennem Foreningen
Modelokale.
var der bleven udbetalt 4 konfirmalionshjcelp, 3 ä 20.00
Da der fra forskellige Medlemmer blev forespurgt,
^ 15.Od kr. Formandens Beretning blev enstemmigt
om der ikke kunde ydes Hjcelp af Blomsterfondens Midler, godkendt. Herefter oploeste kasserer Chr. Christensen
meddelte Formanden, at denne Sag var bleven droslet det reviderede Regnskab der udviste en kassebeholdning
paa Fællesmodet i Tinglev og at der der var bleven paa 120 45kr. og en Formue pr. 1.4.1928 paa 307.38kr.
besluttet at lade Fonden staa uberort, men ak Hovedbe- Regnskabet blev enstemmigt godkendt. De efter Tur frastyrelsen bemyndiges til, i troengende Tilfcelde at udbetale troedende Bestyrelsesmedlemmer. Formd. Anders Schmidt,
Hjcelp af de i Aarets Lob indvundne Renter, herom kassereren Chr. Christensen og Bestyrelsesmdl. Chr. Clausen
skulde der saa stilles Andragende til hovedbestyrelsen. Crtebjerg, genvalgtes ved Akklamation for et Tidsrum af
Det vedtoges at ansöge Ringriderforeningen om Tilladelse 2 Aar. Angaaende Sommerstævnet i Aabenraa den
til at afholde Skydetelt ved dette Aars Ringriderfesk.
12. August 1928, var der Enighed om at deltage. Turen
Til Slut mindede Formanden afdode Medlem og foretages, ligesom de forudgaaende Aar, pr. Lastbil, og
kammerat Hermann Holdok, der havde voerel et tro og de Medlemmer, der onfker at deltage bedes melde sia til
interesseret Medlem af Foreningen og aldrig svigtede Formanden.
ved vore Moder. Forsamlingen sluttede sig til Formandens
Efter et foelles kaffebord blev der holdt et ndmcerket
Mindeord ved at rejse sig. Dagsordenen var fcerdig be Foredrag af P.I. Lassen, Sonderborg.
handlet og Formanden sluttede Modet.
Bestyrelsen
Modet sluttedes ved 12 Tiden.
Bestyrelsen.

I

5kodborg-)els Afdeling

j

afholder Mode paa Skodborg Banegaard Torsdag, den
5. ) u l i 1928, Aften k l . 8 med folgende D a g s o r d e n :
1. Beretning fra Fællesmodet i Tinglev.
2. Droftelfe om vort Sommerskoevne som afholdes i
Aabenraa den 12. August.
3. Resterende Medlemsbidrag bedes betalt.
4. Eventuelt.
Medlemmerne bedes mode talrigt.
Bestyrelsen.

^led^elelse tra Invalidensevnet.

b>u 1. ^juli cl. A., fra bvilket 1'iclspunkt I^sevnets lnvuliclekonsulent for ^snäer
kar onsket ut necllseMe clette ttverv,
Vil cler ske folZenäe 5orsncIrinZ meä »ensVn tis Konsulentvirksomneaen:
vu Antallet uf ttenvenclelser til I^sevnets Konsulenter i
I sncier og /Vubenruu i äe senere ^ur bur veeret stserkt uftuöenäe,
necll^ZZes cle fuste Konsulentkontorer i disse L^er oZ i Lteclet
tor vil cler uf Invuliäensevnets biätiäiZe Konsulent for/Vubenruu
/^mt oZ en UclsenclinZ fru I^WVnets^ Kontor inätil viclere een
(ZunZ uZentliZ blive ufbolclt Konsultationer il^onäer og^ubenruu,
Afdeling Sonderborg
oZ pus summe ^luucie Vil cler een (ZunZ nisuneclliZ blive ufbolclt
Konsultutioner i I^oZumkloster, l'inglev oZ ttellevucl.
afholder ordinoert Medlemsmode Torsdag, den 5. Iuli
I I^säerslev oprettiolcles äerimoä clet fuste Konsulentd. A., Aften kl. 8 paa Fagforeningshuset (lille Sal)
kontor, oZ beruclover vil cler uf I^Isevnets tiiclticliZe Konsulent
for bjuclerslev Amt oZ en I_1cZsenc!inZ fru I^eeVnets Kontor een
Dagsorden:
(Zung msuneclliz blive ufbolclt Konsultutioner i Koclcb'nö, T'oft1. Optagelse af nye Medlemmer. 2. protokol. 3. Be
lunc! oZ LkssrbWk.
retning fra Fællesmodet i Tinglev. 4. Sommerstævne
^iclen oZ LtecZet for cle ovennævnte Konsultationer vil
liver ^uanecl blive meclclelt sumtliZe postkuse i Aubenruu,
i Aabenraa. 5. Telt paa Ringriderpladsen. 6. Borne
i^ucZerslev oZ ^oncler Amter suu betiäs, ut Invuliclerne oZ äe
forlystelse. 7. Eventuelt.
etterluclte vec! bi^VninZen uf Kenterne kun fuu nsermere OpOm talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen
losning berom.
I^iZelecles vil cler i bvert dummer uf „KriZs-InValicten"
blive optuget en LekenätZsrelse om, nuur og bvor cbsse KonVester-Sottrup Afdeling
sultutioner uZtes stbolclt i clen efter Lluclets fremkomst tsl^enäe
afholder Generalforsamling Lordag, den 7. )uli 1928, ^uunecl.
Invulicler oZ efterluäte sumt KenteunssZere, som onsker
Aften kl. 8 hos Gcestgiver Claus Clausen, Stations ut Zsre VruZ uf clisse Konsultutioner, muu senest 4 Duge incien
6roen.
Dagsorden:
Konsultutionens Aflioläelse give levnet ^eclctelelse^ om, til
livilken Konsultation cte sZter ut Zive ^IscZe, for ut Veclkom1. Regnfkabsfremlceggelse til Godkendelse.
mencles Akter kun blive meclbruZt til Konsultutionen.
2. Valg af en kasserer.
I ^uli ^laanel! uZtes äer ufbolät folZenäe Konsultutioner:
3. Droftelse angaaende en Skiveskydning forbunden
Aabenraa, Z^Zekassens Kontor, ZgnäerZaäe 12,
med koncert og Dilettant udfort af kammerat
clen Z., 10., 17., 24. oZ 31. Kl. 2»» ^fterm.
Brykmaun, Augustenborg.
^onäer, ^lssionsliotellet, StoreZalle 9,
äen 5., 12., 19., oZ 26. Kl. 2-n ^fterm.
4. Droftelse angaaende Sommerstævnet i Aabenraa
l'inZIeV, l'inZleVkus, clen 20. Kl. 2 Lfterm.
den 12. August.
5. Eventuelt.
^oSumIiloster, »otel k?o)?al, cZen S. Kl. 2^ ^fterm.
»elleVatl, KloVer
clen 27. Kl. I^o ^fterm.
Medlemmerne bedes mode fuldtalligt og med godt
SliLerbsek, AgbIlnZ8 »otel, 6en 25. Kl. 3^ ^fterm.
humor.
^ 2 ^
l'ostlunlZ, fro8ck' «otel, äen 13. Kl. 4^o x^fterm.
Aorgen Sorensen, Formand.
I?Sl!lIlnZ, I?otIljinZ Ve8terkro, clen 6. Kl. 2^ Nterm.
Det bemserkes ucltr^kkeliZt, ut Konsultutioner, til bvilke
Tandslet Afdeling
I^sevnet ikke moätuZer ^nmelclelser, ikke vil blive utbolät.
afholdt sin aarlige Generalforsamling den 8. Juni i ErteInvalidensevnet.
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.Krigs-Invaliden" redigeres af h. Clausen - Sonderborg, Kastaniealle ö. St. : udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. E. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 24S.
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i
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LUI?. VVOl^f, 8snäerborg

Hotel „Lellevue"
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Inäeb.: frit^ l^arclt
8muk oß b^ggelig Ks8taurant
veä 8tranäen
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k^ens beäste krsä
bage8 bo8

->"K ^ium-vanä fra l^elligvanä8kiläen Ksrkser-I'snäer, 6en
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l_oc)l<
8SI^V^l?k0I?(I

- vlilkenslagermesler MiM
c billigere, men ikke beäre

aclbu8gaäe 17 - Telefon 810
(Zlnrmester
8S^Of^V0K(Z
I-erleg-,6e S8 - -7e!ef°n Z54
?°r.-nz -ttick

8t0I t
i Xokker^1e88inZAen8tanc1e
sit ti l
^enksrenäe
^

zpetbanäel
äetail

Terborg ^
d8KN
p. p^e«8^w
fxport-Lryggeri

8«näerbo»
telefon 229 - ^1. kS aaäbusg. 3
I^ullegaräiner, QarcZ inbrssääer

>

k

Thomas Slten

wKonäitori oZ Kaveri
^erlegacle 66 » telefon 354

Uetersen

^8mus
8sn«lerborZ
anbefaler alt i Kolonialvarer
. - til rimelige priser - telefon 717 - vvbbslgaäe 11a

Annoncer fra Augustenborg og Ssnderborg.

HerreI^Ise<äer
Telefon
575

k^r. l^inZIeff's
Kiiiigs«

8onäerborZ - KonZevej 58
Kul, Koks, kriketter, krsenäe

^ivIZsnel I^ul^ss ^5^"

lagerkontor ^?eä Kulksjen
telefoner I^r. 38, 23 oZ 404

Issttv
8maZer bell8t

8peciaIvXrI(8teä tor (^IinäeruäsIilzmnA

Hansen
öotkl ^l88iM Holser
^uVeler - (Zulllsmeä

IlitemationA!
Lilligste I^otel oZ 8piseste6
- p33 plaäsen
- anbefgleg 8om ^oäeloksle
- - for k^oreninZer - ^ok. l^umbeck

Carl(ti6I.A.
Nielsen
Lmil (Zgäe)

8S^V^K0^(Z
Telefon I^r. 70
- No6eIoksIe Kon8u1ent petergen trsefse8
- p33 Motellet -

ri!

WLickH»

^laskinkabrik
I?eparation8VLerk8teä
8iIksborZ /^ejerimsLkiner
^VleIIemtr^k8 VsrmesnIseZ
- kor Kirker
- Telefon I^r. 19

LIektri8ke In8tallationer
l?33ädu8torvet 5 - Telefon 35
Uäforel8e gs elektri8ke I^^8- oZ KrsftsnIssZ
- KsäiosnlWZ, pssrer, I^8ekroner
^lecllemmer ss i^ri^zinvaliclekoreninAen
inärsmines I0«/o ^akst pzz alle Varer

LrinZer kermeä min

tt^V^8 ^v^kk^cN'8

83mt min
cicz^i?og ^0K^K8k?0!?I?L1^II>i(Z
i velvillig LrinärinZ

k. ^nrlns
^orredgvnegacZe 8, 8onäerborg

^V1. Dråbe
-^bleZscle 7 - Telefon 637
I. KI. Kolonial-, Oelikgte88e- oZ l^e^evgre-k^orretninZ kroä - k^rugt - Lliokolaäe

Danmark

ri!

62

V.

Oo.^I

(ve6 Ks3äku8et)
^snuwktur - Oamekonfektion oZ I^ä8t)?r8forretninZ

L^xMe^korrstaiiis

s,

6e averterencle!

l'el. 453 8onäerborZ 1"el.453
Kontor kor (ZrunäboZ8ager
Ljenäom8lianäel - Kontrakter
1"e8tamenter m. m.

üoikl „KsbklitiW

LroaZer
(^raasten

C. ^srlüc^
8t. psuli - l'elekon 176
Kager! - Konditori og Lake

tegner alle 8laZ8 k^or8lkringer
gennem p. ^88LIV
I'lsvboZsäe 100 - 8oncIerborZ

?. u. 5^ukn
Automobiler, Motorcykler
k?eparatlon8-Vserk8teä
8S^v^k!L0^(Z
Telefon 386 - ^>8ögc1e 22
HResogZ.V.Zensen'
Konditori S Cafe
Raadhuslorvel. Ssnderborg

Haus „Adalbert"

it

8snäerborZ
^ZZelige Veerewer
- (ioät Kskken - privste Laller Peter Lkr!8ten8en, ^eles. 250

8onäerborZ
snbef3le8
I^eel VetjeninZ, Zoäe Vsrer
^VuZu8t 8taark
k^0I?8lKI?l^(;88L^8K^K^

Larmer- oZ krissrsalon
er nu i

Telefon 274
8tor8te l^sZer i psene
^orseringer, Lr)/IIup8Zgver i
QuI6, Low, ?Iet oZ I^ikkelvsrer
(Zr^verinZ oZ kepsration
uäfore8 i eget Vserk8teä

Großer und kleiner Saal sowie klublokale, alles modern und neu
eingerichtet. Die schönsten und modernsten Räume Sonderburgs
bringe ich in gütige Erinnerung

Jorgen ^ncler8en, 8on6erborZ^
vet 8tsr8te l^äValg
ven be<l8te Vare
Den billigte Pri8

Uler U 8MZZtiMr!
I^sr 6e LruZ ^or
en Zoä
eller 8^ma8lcine,
äs kod 6en
Ko8

8sren8en
LrogZer
Reparationer uäksres liurtixt oZ liilliZt

koätsj

O

Konfektion

^ktie8el8kabet
Keä8te Varer!

Kulkornpsgni
Telefon 210
K!llig8te Pri8er!

^stsr AnÄsrssn :: Traastsn
8or8te I^ävalZ i
HlanukakturVarer, (Zaräiner, trikotage, ^rbejä8toj, 8maating

Annoncer fra Ssnderborg, Broager, Graasten.

!k k I Q 8 - I N
1. ^I7QI58? 1928
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ff. ^iclikom

c. ncis

8krseääerme8ter
kllkkenslaZer - 8kikertsekker
8onäerborg - I^iliegaäe 9
8S^OfKL0^Q
uäforer alt 8krseääerarbejäe
etter ^asl i I. Kl. Uäforewe.
^ernbanegaäe 25a
filial af 8oäal farveri(vis s vig ^mt8banegaaräen)
og ^oiren8ning8-ftabli88ement

I

5.

ven^nslH5ssIesnivK
Ka8tanieaIIe 38 (Lkr. Lkristensen) telefon 704
anbefaler sig til ?ublikum8 Velvillie
Zpec: ^anckettinneä. k^L. Isjet Iientes VA drinks overalt i L?en

Jörgen Rsüer (Weh.: Henry Nymany
l^elef. 217
altiä stsrste IIäVslg i
l'elef. 217
kenkram, Kokkenuä^r, (Zla8, forcelssn og elektri8ke Artikler
8tsr8te väValg psa ?laäsen

kszllsdsv Illstles-ZIIll
anbefaler

Peter Zonniclisen
I^erleZa^e 90

8>3^IDfI^^OI^(i

telefon 446

XUI_»NI»0N7

ögidks l>ß sWÄm
snbeksles
forretningen er aaben
I-jVer-Oage fra Kl. 8—7
I^gr<jsZ fra Kl. 8—10
?erlegaäe 63 -- 8onäerborg
8onäerborg selä8ts
KotonialVareforretning

Q. Hanssen - 8sn6erdorA ' l'elek. 119 0A 120

»»«s »««sc»
8snäerborZ

Telefon 371 - ?erlegaäe 54
8pecialitet:
DsgliS krisli brsenät liskke

Riskier
Lttk. VVOI^ff, 8onäerborg

Hotel „kellevue"
8snäerborZ
Incleb.: frit^ I^arät
8muk og kyggelig I^e8taurant
vecl 8tranäen

8tsrste Sxecisl-korretmnA i Herre- oZ vrenAe-^sräerode
kotlcetisvllea kor
8un6eveä
(^ktis8el8kab)
Aktiekapital og Ks8erver:
Kr. 1 246 000,00

Chr. Ölten

leve
Vil He dövark 8unckkkllkn ogIsenge,
ärik I^aäium-Vanä fra I^elligvanä8kiläen k^orkser-^onäer, äen
Kiläe i Verclen, om bvi8 fortrinlige 8unäkeä8Vanä fli8torien
8kriver delt fra äet 16. ^arbunäreäe op igennem l'jäen. — faa8
paa alle Moteller og bo8 Kobmsenä i form af: Original-Aftap
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en äetsil
en gro8
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kiis daeokkn
8snäerborZ
S1
Telefon 229 - l^l. I^33äbu8g. 3
k».
fxport-Lr)?ggeri

l_00l<

kan De
Fr. Mtzell
BlMenslagermesler
lirlnlllsr
faa 8torre
8t. k5aaäliU8gaäe 17 - Telefon 810

(Zlsrmester
8 S ^ v f ^ L 0 ^ Q
?erlega6e 68 » l'elefon 354

forlang sltiä

k^ens beä8te Lrsä
bage8 Ko8

fri!

Thomas Silen

Konditor! oZ Kaveri
?erlegacle 66 - Telefon

354

^smusketersev
8snäerborZ
anbefaler alt i Kolonialvarer
. . til rimelige prwer - -Pelefon717

- Oybbolgaäe 11a

k^ullegarcliner, (Zar6inbrW66er

ötsl de averterende!

Annoncer fra Ksnderborg.

ölst de averterende!

A ^«I'gSNSVN sselger altiä

HerreI^Ise<jer
'telefon
575

k^r. tingleff's
killigsK

8on6erborZ - Kongevej 58

Kul, Koks, Lriketter, krsenäe

Kivksnil I.ulTSS

25

8peciaIvXr!i8teä tor (Ü^IlnäeruäsIllzninZ

lagerkontor veä Kulkajen
telekoner Kr. 38, 23 og 404

As»v
smager beäst

ttvtLl

Hansen
Hotkl ^l88imä Holxer
juveler - (Zulllsme6

lntemational
LilliZste ffotel oZ 8pisesteä
- paa plaäsen
- anbefales som ^oäeloksle
- for poreninZer
- -

8SKOlpk0p(Z
telefon Kr. 70
- Modelokale Konsulent Petersen trseffes
- paa Motellet -

pri!

^ob. lumbeck

Carl(tiäl.A.
Meisen
^mil (Zaäe)

I^NIlsickpllMli
Elektriske Installationer

Maskinfabrik

lkeparationsVserksteä
Lilksboi'Z ^ejerimaskiner
^ellemtr^ks VarmesnIeeZ
- for Kirker
- Telefon Kr. 19

Kaaäliustorvet 5 - Telefon 35
l^äkorelse af elektriske 1^8' oZ KraftanlWg . KaäioanlssZ, p^rer, lysekroner
^lecllewmer af XriAzinvaliciekoreninAsa
inärsinwes 10 «/o ksbzt pas sile Varer

samt min
cicz^i?-

og t0K^K8p0I?I^tNIIVQ
i velvillig LrinärinZ

k. Anilnv
KsrredavneZacle

8, 8onäerdorg

8onäerborg

anbefales
Peel Letjening, go6e Varer

kroll - l^rugt - (^bokolaäe

August Staark
I^0I?8IKI?IK(Z88Ll8KAK^t

Larker- oZ krisorsalon
er NU i

Danmark

p r i!

PLNI^Q^VL 62

tegner alle 8lags forsikringer
gennem p. l^88LK

V. «lO^lStlNSM

ffavboga6e 100 - 8onc!erborg

(^0.

(veä paaäliuset)
Manufaktur » Damekonfektion og I^c^st^rsforretning

de averterende?

tel.453

Haus „Adalbert"
Großer und kleiner Saal sowie klublokale, alles modern und neu
eingerichtet. Die schönsten und modernsten Räume Sonderburgs
bringe ich in gütige Erinnerung

8onäerborg

LrvaZer

Wr oi LflZÄiWr!

t^ra^ten

I^ar äe LruZ for
en Aoä
eller 8^inz8liilie,
äa Kol? 6en

176

Kager! - Konäitori og Lake

HHesggZ. Vaensen'

Naadhuslorvel, Sonderborg

l^ZZelige Vserelser
'Jorgen Andersen, 8onäerborg
- (Zoät Kskken vet storste llclValg
- private Laller Den beäste Vare
k»eter Lbristensen, l'elef. 250
Den billigste pris

Pauli - Telefon

5Kukn

Automobiler, Motorcykler
separations-Vserkste«!

Konditori L Cafe

W „IlüdkilliW li

d.^srlücl^

1^.

8SKDlpL0p(Z
telefon 386 - ^lsgaäe 22

Kontor kor Lrun^bogsager
Ljenäomskanäel - Kontrakter
testamenter m. m.

8t.

8onckerborg

^blegaäs 7 - Telefon 637
I. Kl. Kolonial-, Delikatesse- og peäevare-porretning -

^xot^skkorrstniiiA
l^el. 453

porsringer, Lryllupsgaver i
(Zulä, 8olv, plet og Kikkelvarer
Qravering og peparation
uäfsres i eget Vssrksteä

^VI. Dralze

LrinZer dermeä min

og PK!8SK8^0N

telefon 274
8tsr8te lager i pssne

dos

8orensen
LroaZer
lieparatiover u6tsre8 liurtiZt oZ dilliZt

^ koätsj

Konfektion

Aktieselskabet
Li^ÄÄStsn ^vull^ornpSAni

keäste Varer!

Telefon 210

killigste priser!

V'etsr Anäsrssn :: Sraastsn
8orste I^ävalZ i

ManukakturVarer, (Zaräiner, trikotage, Arbejästsj, 8maating

Annoncer fra Ssuderborg. Broager. Graasten.

Medlemsblad
for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
I 5. Aargang
-i» Den 1. Augnst 1328 <6Ar. 5

Sommerstævnet i Aabenraa
Sondag, den 12. August 1928.
orberedelferne til vort Sommerstoevne er i
fuld Gang; Byen er rede lil at modtage alle
de Goester. der sorhaabentlig i store Skarer
A kommer fra Syd og Nord. fra Ost og Vest for
at deltage i vort Stcevne den 12. August. Det er ikke
alene vort rigtholdige Program, som over den siorste Tiltrcekningskraft, men det er den gamle By selv og dens
dejlige Beliggenhed der kalder: Kom og se hvor smuk jeg
er i Sommer-Festskrud!
Fra Arilds Tid trak de store Hcerveje deres Spor
gennem Sonderjylland; inde paa det flade Land gik den
beromte Oksevej frem over Heden. Sydvest for Aabenraa,
ved det gamle Tingsted Ornehoved, krydsedes denne Oltidsvej af vigtige Tvcerveje, som fra Marskegne Vester ud,
drog tvcers over Halvoen til Varnces Fcergested mod Ost.
Men ingen af Vejene fandt Vej over det besværlige Terram, hvor Aabenraa i en stille Afkrog blomstrede op.
Beboerne kunde ikke dyrke korn. ikke drive kornhandel,
men de havde derimod Humlehaver, og Aabenraa Ol
havde derfor allerede tidligt et godt Ry. Ellers Handledes og fiskedes der — Aabenraa sorer endnu i Dag tre
Makreller i sit Vaaben. Byens Skibsbyggeri og -Rederi
vakte den Gang Opmærksomhed. Aabenraa blev et kendt
Navn paa alle Verdenshave. Skibene ejedes af Aabenraa's Borgere og sortes af dygtige Sofolk fra Byen og
Omegnen icerlig fra Lojt Halvoen. Det var almindeligt,
at alle raske Drenge ved konfirmationen bestemte sig for
at gaa til Sos. og de gik til Sos paa Langfart, til Kinas
og Ostindiens kyst. Alan kunde ved enkelte Lejligheder
ved en Nordost-Rtonsnn se en 40—50 Aabenraaskibe ligge
i en og samme Havn. I 1864 var der i Aabenraa fem
Skibsværfter. Da Overgangen fra Troeskib til Jernskib
kom. fra Sejl til Damp, rev Flensborg Skibsbyggeriet
til sig. og nu er der bleven stille ved Havnen, Hammerslagenes oredovende Larm hores ikke mere. Aabenraa
har nu Handel med Jern og Tommer, korn og Foderstoffer. Alen Byen staar som Midtpunktet for det politiske Liv og kamp, der fores hernede i Sonderjylland.
Byen er vokset op til langt over 8000 Indbyggere. En
ny Havn er bleven anlagt i de sidste Aar, et stort Elektricitetsvoerk, et omfattende Andelsslagteri blev opfort paa
Terrainet ved den nye Havn.

Men inde i Byen. i Slotsgade, paa Vcegterptadfen.
der ser du endnu de gamle smukke Huse as det smaaborgerlige Aabenraa, hvis gammeldags Mde smiler dig
imode i de bugtede Gader, i de venlige Gavlhuse, som
gnidret og toet skyder ud paa Fortovene med karnapper
og pyntelige Dore med Jerntal, Bogstaver og nydelige
Indskriststavler paa Muren. Det er Minder om det
18. Aarhuudredes Aabenraa, den By. proeget af Soens
Folk. der elskede at bo i deres eget Hus. Dor om Dor
med Naboerne. Gadernes Masseopbud af karnapper
voekker de fremmedes Forundring og Beundring; disse
morsomme Glasbure, fra hvis Vinduer Foerdseten kan
iagttages fra alle Sider, disse Hvileboeuke foran Husene,
disse 'knejsende Gavle, som kroner de lave Huse. disse
statelige, rigt smedede Jernankre med oprullede Spiraler
og symmetriske Snorkler, disse kraftige, rokokosvungne Fyldinger og Profiler ved Gadedorene med smukt formede
Messingbeslag, vidner om gammeldags Hygge. og Tnrisierne bliver ftaaende og studerer Tavlerne med de fine
og sornojelige Akanthnsblade. kranse, Palmegrene, som
omslutter Midterfeltets Slyngnavne og Initialer.
Virkelig: En gammel By og en smuk By!
Men könnest er dog Omegnen. Klovet af dybe Dale
sicevner Hojlandet fra Nord med tunge, skovklcedte Bakker
frem mod den brede Fjorddal. Skuende ud over Fjord
og Engdrag har Byen lejret sig paa en langstrakt, hvoelvet
Bakke-O. det hojtliggende Skovland i sin Ryg. I Aaret
1411 nedbrod Dronning Margrethe den oeldre kongegaard
ved Vestergade; oppe paa en lille Hojning ude i Engene
ved Molleaaen Sydvest for Staden paabegyndte hun Opforelsen af Brnndluude Slot. hvis svoere Murværk, toekket
af Kalk og Puds. nu lofter sin massive klump mellem
sorblceste Trceer. Hvoelvede Rum skjuler sig nederst i Bygningen, og Grave og Spor af flojfede Jordvcerker omslutter
endnu i Dag den firkantede Slotsbakke. Og paa Slotsdammen rundt omkring svommer stolt et Svanepar med
sine 4 Unger. Vandhons soger. naar du kommer, hurtlgt
Skjul i Dammens Ror. hvor Rorsangere l,ge nu holder
op med deres sode Sange; men Fiskene noermer fig Bredden
i Forventning om. at du har noget spiseligt til dem.
Groet frem i en frodig Natur ligger Aabenraa l det
store Landskab som en venlig lille Blomst af gammel

krigs-ünvaliden"
Hjemsiavnskultur. Bogeskovene fylker sig smukt paa Bakkerne bag Byen mod Nord. udstrakte og flade fortones
Engdragene mod Syd og Sydvest. Molleaaen glider forbi
Brnndlund Slots hvide Mure, Vandet risler over Hjulet
paa den forfaldne Slotsmolle, i hvis svcere Mure Granit
kvadre og Munkesten forraader en gammel Bygning fra
det 16. Aarhundrede. Og vil du gaa dig en lille Tur.
saa findes snart ingen konnere end en 10 Minutters Gang
i Hjelmskoven Vest for Byen, eller en halv Times Tur
til den idylliske Farvermolle i Sydvest. Men vil du ofre
lidt mere Tid, saa forer Vejen dig gennem Jorgensgaard
Skov til knappen, en smukt beliggende Gochgivergaard
Ost for Byen. Endnu konnere ligger Eliselund mod Syd
ved Fjordens Bred, hvorhen Motorbaaden og Rutebilen
forer dig. kort sagt: Aabenraa s Skonheder er saa mang
foldige, at enhver, ogsaa den mest forvcente. som gcester
Byen. finder sin Regning paa et Besog for kortere eller
lomgere Tid. Og vore Kammerater og Efterladte indbydes derfor dobbelt hjerteligt og indtrængende:
Alod op til Sommerstcevnet i Aabenraa den 12. Aug.
programmet er nu fastsat saaledes:
kl. 10—Hi/x Modtagelse af Gcesterne.
.. 12
Fællesspisning med Underholdninasmusik i
.Stadttheater".
,, IV2
Hojtidelighed ved Mindestenen, Tale af
Forretningsforer Viggo Hansen og flere.
.. 2^/2
Afmarch til Festpladsen.
« 3
Mode paa ..Sommerlyst" med Taler ogMusik.
4
Borneforlyfkelfer, Skiveskydning, keglespil
om værdifulde Gevinster, Tombola, Ter
ningspil m. m.
.. 7
Lodtrækning.
.. 8 l/2
Festbal paa Sommerlyst og i Stadttheater.
IPanserne fremstiller en Gymnastik- og Sportforenina
plastisk kunst:
Nr. 1—4 Brondgrupper.
,, 5
Sabinerindernes Rov.
.. 6
Brodermord: Kain og Abel.
.. 7
Reddet.
.. 8
Wilhelm Tell.
.. 9
Triumf.
.. 10
Til Minde om de faldne.
Bare Vejret vil holde sig, skal Stcevnet nok blive
vellykket. Men husk eet, som betyder alt: Jo flere der
moder, desto bedre vil Stcevnet lykkes! Alle skal mode,
det er deres pligt, for udadtil ak vise vor Sammenslutnings
Styrke. Derfor:

Velmsdt den 12. August i Aabenraa!

Ciamac

Vort Broderorgan ,.Reichsbund"s ideelle Rlaal
af Erich Roßmann
Der eksisterer i Verden rige og fattige Folkeslag, men
gennemsnitlig flest af sidstnævnte. De krigsbeskadigede.
Enker, forceldrelose Born og de ensomme gamle Forceldre
er i det hele taget bleven Lykkens Stedborn. Intet Under
at Organisationen maa staa i forste Rcekke for at yde
Hjcelp til den daglige kamp for Livets Eksistens. Det
er ikke alene i Tyskland, men overalt hvor der er Ofre
fra den store krig, der har sluttet sig sammen. Og dog
har de tyske kammerater, som har sluttet sig sammen i
det store «Reichsbund", to store Idealer, der langt overgaar de materielle Bestræbelser, nemlig: ..Republiken oq
Freden".
»
^
v

Ti Aar er henrnndet siden det sidste Skud lod paa
den store Slagmark. Taarestrommen standsede og i dens
Sted maatte Folket forsone sig med det haarde Lod, der
var bleven dem tildelt. Selv ved de store uoverskuelige
Massegrave haaber Menneskeheden paa ny Sol og Lykke.
Et nyt Slcegtled er vokset kil. som ikke kender krigen as
egen Erfaring og derfor lever Livet efter sine egne Love.
Det er godt saadan, men Tidsfcellerne (kammeraterne)
fra den store krig i Tyskland kommer altid tilbage til
Sporgsmaalet: For hvad og hvorfor? Ansvarsfulde
Mennesker kan ikke komme udenom dette Sporgsmaal,
og de maa ikke gaa til Side for Svaret paa dette Sporgs
maal: ..Hvorfor"? Fordi Menneskeheden, trods de mange
afskrækkende Historier alligevel ikke begreb, hvad krigen
var, ak den ikke var andet end en pestilens ved hvilken
mange haabefulde Nationer er gaaet til Grunde. IFortiden er prædikanterne for krigen ikke bleven trcette af
at prise krigen som en Skole for Ofring. Javel, men
dlsfe Ofre var uden Velsignelse, for der er ofret til falske
Guder. Vi har i Tyskland tydet dette Ord ..Ofre" i en
anden Form. Det er ethvert kreaturs Skcebne her paa
denne Jord, ak et Nyt kun kan blive gennem et Offer.
Hvorfor ofre? En af vore Revolntionsdigtere sagde:
»For det gamle drog vi med til kamp,
En ny Verden stiger op af krudt og Damp,
krudt er sort, Blodet rodt, gyldend flakrer Flammen."
Sort, rodt og gylden er Symbolet paa den tyske
demokratiske Republik. Den er i den historiske Forstand
det Nye, vore Brodre har lidt og ofret sig for. ..Reichsbund"
har bevist og utvedtydelig greben parti for det der skal
opstaa og taget parti imod det der skal forgaa. Vi er
overbevist om, at vi kun i Frihedens Sol kan faa vore
Saar lcegt, og som kun kan blive os til Del gennem en
demokratisk og republikansk Statsform. Vi ved, at vore
fncevre materielle Interesser kun kan gaa op under en
hojere Ncevner, naar de skal voere retfcerdige. Af den
Grund horer vor Sympati og vore Understottelser til en
Statsform, i hvilken Statsvillie og Folksvillie ikke stadig
kommer i kontrast med hinanden, da dette for eller senere
vilde ende med en Eksplosion i en krigerrisk eller revolutioucer Art, der vilde odelcegge Generationers Arbejde.
Folkets Villie og Statens Villie maa vcere overenssiemmende i en demokratisk Republik, naar vi ikke vil scette
alt paa Spil og derfor maa der arbejdes saa travlt hver
Dag. Garanti for en indre Fornyelse og en fredelig
Udvikling udadtil bestrceber vi os for i den tyske demokratiske Republik. Idet vi er tro mod den, tror vi, at vi
derigennem tjener vort udelbare Fcedrelaud — som vi
elsker og meddeler hele Verden — og den internationale
Fred bedst. Lige saa tit vor Underholdning goelder Freden
vandrer vore Tanker tilbage til den Tid, da den store
krig brod ud. Berommelse, Abre. Fcedreland. Vcern om
Hus og Hjem. kone og Barn var de Trcekningsord der
udgjorde, at Folket gjordes ude af Stand til at tcenke
objektivt over Modstanderen. Vi sporger hverandre: ..Var
det ikke en stor Vildfarelse?" Lignede disse Ord ikke et
Bjerg af Blomster, under hvilke der gemtes grufulde Dodskamre for kulturen, Civilisationen og alle menneskelige
Dyder.
For vort indre Syn ser vi, hvorledes blomstrende
Marker bliver til en Orken, Byer og Stceder blive for
vandlet til en rygende Ruinhob. Hunger, Nod og Sygdom raste over Landet, og den Velstand, som var samlet
af Generationer, blive odelagt. I den Tid kom til den
materielle Nod ogsaa Sjcelenoden. Selve Mennesket var
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Kongressen afholdes i Aar i Berlin og som Reproesentanter herfra rejser, de paa Fællesmodet valgte kam
merater, Petersen-Haderslev og Andresen-Tonder. Den
i
internationale Arbejdssammenslutning er oprettet 1925 i
Geneve og toeller 20 Organisationer indenfor sine Roekker
l'eleion 630
telefon 630
med et Medlemsantat paa godt 3 Millioner.
Det er Sammenslutningens Opgave at voerne om
?. I?v85en lignZen, LtoreZaäe 4, lisäerslev
krigsofrenes okonomiske Anliggender og samtidig at söge
forsvundet i krigsmennesket. Sjoelen var fortvivlet, den Samarbejde med andre Organisationer, som onsker at
var som et vildfarent Barn i den sorte Nat. Statens fremme Fredssagen.
Paa Modet i Berlin vil bl. a. blive droftet:
haarde Tvangsregimente, der fordrede Offer efter Offer,
forekom os med Tiden som et Uhyre, i hvis Svoelg al 1. Forsorgen angaaende Anscettelse og Beskoeftigelse af
Invalider.
personlig Lykke blev tilintetgjort. Vi saa Sjælesorgerne
staaende paa hellig Jord og sige: Naar Kristus levede i 2. Den internationale Sammenslutnings Betydning som
Medhjoelp ved Forsorgelseslovgivuing.
Dag. stod han selv ved Maskingevoeret." Da begyndte
Tusinder at tvivle paa den guddommelige Retfærdighed. 3. Samarbejde med Fredsorganisationer.
Et Referat af Modet vil komme i ..Krigs-Invaliden".
En af vore Unge. der faldt i krigen som en Blomst efter
Majfrost, skrev hjem: ..Moder, jeg har tabt min Gud."
Petersen.
Var det Berommelse, var det 2Ere? Da saa vi det
komme til Syne, som Chatenet, ved vor Bundestag i
Den franske Ministerprcesidents Svartale
Hamborg, saa kort og slaaeude kendetegnede:
til Bestyrelsen for „Ciamac" i )anuar 1928.
..Faldne og Svoerbeskadigede. Ruiner af enhver Art,
,.Da jeg som Ministerpræsident, maaske i mit Foedresaavel som Snyltere ser vi ved den besejrede som ved
lands med tragiske Tid, ilede gennem Skyttegravene, loeste
den sejrende".
Aldrig vil man kunne paasiaa, at alt dette er sket jeg i Ojnene af de mig ubekendte Moend, der voernede
i Fædrelandets Interesse. Ud af disse Erindringer dan deres Foedreland, et eneste Onske! Maatte de Ofre de
nede der sig i os en lavinagtig sjoelelig Modstand mod gav faa dette ene store Maal, at bevare de efterfolgende
krigen. Snart skete det, at vi i Erindring for vore Brodre Generationer for Lidelser og Savn af den Art, som de
ogsaa tilsluttede os dem, der var falden for vor Haand, gennemgik.
Efter dette har jeg ved enhver Sammenkomst med
for vore Granater og Bajonetter. Vi erindrede dem ikke
Statsmoend.
fra de Lande der deltog i krigen, bestroebt
som Fjende, men som Mennesker, der ogsaa var bleven
mig
for
at
styrke
Fredsarbejdet og sogt Grundlaget for
til Ofre for den store uudgrundelige Verdensskoebne.
Ogsaa deres Born kalder paa deres Far. Overalt, en politisk Nyordning, der kunde forebygge enhver ny
hvor der i Verden er en ZNoder der groeder over sin Son, krig. Dog Freden trcenger til at styrkes og enhver
er ogsaa vort Hjerte. Vi taaler ingen i vore Roekker, Tanke om Krig maa troenges tilbage. Vaaben skal ikke
efter den Lcere krigen gav os, der endnu er tilbojelig mere til for at joevne en Strid. Hvem har mere Grund
til at deltage i den Politik der arbejder for en ny krig. til at hade krig, end krigsbefkadigede og krigsdettagere,
Fra disse sjoelelige Forberedelser til Freden og den gen- der har gjort deres Pligt og fulgt Foedrelandets Raab
nem krigsdeltagerorganisationen internationale Fredsor- og maatte lide under katastrofen fra 1914. Mere, end
ganisation er kun et Skridt. Desvoerre maatte vi Tyskere noget andet Folkeslag, er krigsofrene beskikket til at soette
toere en vis Tilbageholdenhed. Vi var de mange Folke- alt ind for at forebygge en ny krig. De vilde tilkendeslag underlegen. Vor Handlemaade kunne let voere blevet give. at de stemte overens med mig. Det var et Bevis
misforstaaet. Vi vilde med vor Fredskoerlighed ikke hoste for deres Villie til at bringe Fred, og deres Onske var,
egoistiske Fordele, kun i den Lykke, som Freden bringer at Folkene maatte blive forsonede. Disse Moends Folelser,
for alle Folkeslag, vilde vi selv finde vor Lykke. Det var som jeg loenge havde kendt, var mig alene nok til at forderfor os en stor Gloede, at det var vore franske kamme- folge den Vej jeg var flaaet ind paa.
Til dette store Voerk, at forene alle Folkeslag har
rater der gjorde det forste Skridt til den store internationale
De allerede ydet en stor Indsats, og fortfoet uden Toven
Fredssammenslutning for krigsofrene.
Ogsaa ved dette store Udkast har det visk sig, hvor Eders Bestræbelser. Eders Stemmer vil blive Hort, for
meget den historiske tysk-franske Modsoetning paavirkede de bringer et levende Bevis for, at man godt kan voere
Folkenes Skoebne. Hvert Skridt noermere til Freden, voere Patriot og alligevel afsky krigen. Saa vil krigen ikke
det i det Store eller i det Smaa, goelder for mig i forste voere fort forgoeves, saa vil krigsofrene voere et ForLinie Overvindelsen af denne Modsoetning. Urokkelig er billede for Verden til at söge Forsoning og Enighed
den Overbevisning, i os tyske kammerater, at Verdens- mellem Folkene, og de vil vise kulturfolket den Vej, som
freden er grundlagt paa det fasteste Fundament, naar er dem vcerdig: „Nemlig Vejen til Freden".
Tyskland og Frankrig er enige. Fordi vi aldrig har beMeddelelse fra Vladudvalget.
noegtet denne Modsoetning, men derimod aabent omtalt
den og overvundet den ved kammeratlig Hjoelp af andre
Da det ikke har voeret muligt ak faa indfort en grundig
Deligationer. er Ciamac bleven til Virkelighed.
Forretningsforets med Fra- og Tilflytningen af MedCiamac's Eksistens er som et Fyrtaarn, hvorfra den lemmerne mellem de forskellige Afdelinger og faaledes
store moralske Helligdom for den internationale Fredside bevirker, at ca. 2O0 Medlemmer modtager Avisen uden
ndstraaler.
at staa i nogen Afdeling, vil der fra 1. Oktober d. A.,
for at faa den bedst mulige Orden, ske en helt ny AnIl Dagene 8. til 11.August d. A. afholdes den IV. Kon- meldelse til Postvæsenet af de Medlemmer der indenfor
gres for den internationale Sammenslutning af krigsofre. de enkelte Afdelinger onsker at holde Avisen.
(Zsr Deres inäksb i

tierre

oZ

DrenZetsj
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Der vil derfor i ncer Fremtid tilstilles samtlige Afdelinger de fornodne dertil udfærdigede Anmeldelses-Blanketter. Blanketterne bedes nojagtigt udfyldt med Angivelse
af Navn. Skilling og Bopcel, og hvis det kan lade sig
gore, hver Gade eller Landsby for sig. paa Anmeldelses
blanketterne fores paa hver Linie kun een Avismodtager
men saafremt den paagceldende skal modtage mere end
1 Eksemplar opfores det Antal, der skal udleveres udover eet Eksemplar, i den forske Rubrik. Anmeldelserne
udfyldes tydeligt med Blcek eller med Maskinskrift. Der
maa ikke opfores andre Avismodtagere paa en Blanket
end de Medlemmer der henhorer under et oa samme
Posthus (Postadresse).
De udfyldte Blanketter bedes tilbagesendt H. Clausen,
Kastanieallee 6 St., Ssnderborg. til senest den 1. Septbr.
Bladudvalget.

Afdeling Graasten

De Foreningsmedlemmer, som vil deltage i Sommer
stcevnet i Aabenraa Sondag, den 12. August, faar fri
Rejse. — —
Afdelingen afholder præmieskydning om vcerdisulde
Gevinster Sondag, den 5. August fra kl. 1. kl. 4 er der
koncert af Drenge-kapellek ved Badestationen i parken.
Alle er velkommen.
Bestyrelsen.

afholder stor Skive- og Fugleskydning hos Goestgwer
W,Uesen, Hsruphav Sandag, den S. August Ig?8.
Der skydes om mange voerdifulde Gevinster.
Bestyrelsen.

Egen Afdeling
afholder Generalforsamling Lordag, den 4. August lSZs
^tflen k l . 8 i Elstrup kro med folgende Daasorden*
1. Foredrag af p. I. Lassen. Ssnderborg.
2. Formandens Beretning.
3. Regnfkabsfremlceggelse.
4. Sommerstcevnet i Aabenraa.
5. Eventuelt.
Venligst indbyder Bestyrelsen.

I I

afholdt ekstraordinær Generalforsamling Onsdag, den
4. Juli Aften kl. 8 hos Gcestgiver Jepsen. Graasten. med
en Dagsorden paa 5 punkter. Der behandledes: Efter
at Generalforsamlingen var aabnet meddelte Formanden
og Næstformanden at de. paa Grund af en til dem stillet
Mistillidsvotum, underskreven af 23 Medlemmer, hermed
nedlagde deres Mandater. Der udspandt sig hertil en ret
livlig Debat, hvorunder man fra en bestemt Side foreslog
ak erklcere Generalforsamlingen for ugyldig, da de 23
Medlemmer, der havde underskrevet Mistillidsvotumet, ikke
var modt. Da det viste sig at der var modt 15 Medlemmer blev Generalforsamlingen erklceret for gyldig og
man gik over til selve Behandlingen af Dagsordenen.
Optaget som nye Medlemmer blev Schumacher-Nielsen,
Graasten og Emil Behnfeldt, Lakjcer pr. Graasten. protokollen fra sidste Medlemsmode og Bestyrelsesmode hos
A. Brodersen oplceskes og godkendtes. Det stillede Mistillidsvotum til Formand og Næstformand godkendtes af
Generalforsamlingen og man gik over til Nyvalg. Til
Formand valgtes Sekretæren Th. Matzen, Ladegaardsskov
og til Næstformand valgtes Iohs. Hansen. Til Sekretoer,
i Stedet for Matzen, valgtes Fr. Schumacher-Nielsen,
Graasten. Angaaende Sommerstcevnet i Aabenraa besluttede man, ikke som sidste Aar at yde et Rejsetilskud
af kassens Midler. De Medlemmer der vilde deltage
maatte selv udrede Rejseomkostningerne for hen og tilbage.
Et Forslag om, at afholde Medlemsmode een Gang
kvartaarlig blev henlagt kil nceste Medlemsmode. Hvornaar Afholdelsen af dek nceste Mode skulde finde Sted
vilde blive ncermere bekendtgjort. Ved dette Mode vilde
kassereren aflcegge Regnskabet til Godkendelse og samtidig
give en Beretning over Foreningens Virksomhed.
Generalforsamlingen sluttede ved 11 Tiden.
Th. Matzen, Formand.

Afdeling Augustenborg

Hsrup Afdeling

Afdeling Ssnderborg

afholder ordincert Medlemsmode Torsdag, den 2 Aua
Aften kl. 8 paa Fagforeningshuset (lille Sal).
Dagsordenen bekendtgores paa Modet.
Bestyrelsen.

Skodborg-Zels Afdeling

I

afholdt ordincert Medlemsmode Torsdag, den 5. Juli 1928
Aften kl. 8 paa Skodborg Banegaard.
Modet var paa Grund af dek daarlige Vejr faatalligt besogt. Under Forhandlingen aflagde Formanden
Beretning fra Fcellesmodek i Tinglev. Beretningen blev
godkendt. Da man i flere Aar har afholdt Afdelingens
Generalforsamlinger i Jels, vedtog Forsamlingen ak skifte
Modested, idet den kommende Generalforsamling agtes
afholdt i Skodborg i Januar Maaned 1929. Angaaende
Sommerstcevnet den 12. August i Aabenraa meddelte For
manden, at dem, der onsker at deltage, bedes anmelde
sig inden 3. August til Enkefru Friis i Jels og til H. Taudrup i Skodborg. Til Slut bad Formanden om at agitere
for Sommerstcevnet. hvorefter Modet sluttedes.
P. B. V.: H. Tandrup.
Hle66elelse tra Invsliäensevnet.
Konsultation for militeere Invsliäer oZ sssäsnnes efterwäte samt KentesnsoZere vil gf en sf Navnets Konsulenter
oZ en UäsenäinZ frei Xssvnets Kontor i ^uZust INaaneä blive
ufkolät i
Aabenraa, SFZekassens Kontor, Sonäerösäe 12,

den 7., 14., 21. oZ 28. Kl. 2^Lfterm.
^snäer, ^lissionskotellet, StoreZaäe 9,

äen 9. oZ 23. Kl. 2-w Ltterm.
^inZleV, ^inZleVkus, äen 17. Kl. 2 Sterin.
I^oZumkIoster, »otel koH'gl, clen 8. Kl. 2^ Lfterm.
HelleVaä, KloVer Ls, äen Z0. Kl. I ^^fterm.
SliLerböeli, Rablings ttotel, äen 24. KI. Z»<> Merm.
^oktlunä, froscli' ^lotel, äen 15. Kl. 2»o ^fterm.
KsällinZ, ksääinS Vesterkro, äen 3. KI. 23» ^sterm.
Invaliäer oZ efterwäte, ssmt KenteansoZere, som onsker
st Zore VruZ af äisse Konsultationer, mss senest 4 OgZe inäen
äen Osto, paa kvilken äe u^ter st Zive ^oäe, meääele Invsliäeneevnet i LonäerborZ, ti! IiViiken Konsultation äe gZter at
Zive ^loäe, for at Veäkommenäes ^kter ksn blive meäbrgZt
til Konsultstionen.
Konsultationerne — Veä kvilke 6er Ikke er I^ejliZke6
til st blive IseZeunäerssZt — gfkoläes kun for sas viät ^sevnet
rettiäiZt moätsZer ^nmeläelser til ssmme.

Invalicleneevnet.

„Krigs-Invaliden redigeres as H.Clausen - Londerborg, Aastaniealle 6, Zt.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i F. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 24S.
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Leckte og billigte Inäkob88teä er „Raäiomagasinet"
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Lnnsk ^oi'n, Zun.
forlang overalt

Z t l k a n i ll!.
I^aAer eller pilsner
cttl?.

^
»s6e^slev Z
^
Slagteri og pabrik
5 la Pol8er - 8pecialitet i paalseg 8amt rogeäe Varer
(garanteret eget Fabrikat)
^ H.llegaäe 8 8e priserne i Vinäuerne Vi8pegaäe 9 ^

Kontor og I^aZer: ^eater8ti 7

Depot for l^acler8lev og Omegn
- N^VLK8^V - ^^8^KVPV^ l
Haderslev - Lavgade 2

z.C. Zensen

Arniager og Guläsrnect
Stort delvalg til smaa priser
Villigste Reparationsvserkstect

ttu8k L. Nielsen konäe's
1^1^» 5KHV, vi'senrlstnup pr (-ramkx
r«i. is d^I^ler 0Z Ly^leclele enZros ?«!. ^r. is
^liclielin oZ kirestone ^Vuto- oZ ^lotorc^IcleKUmmi
Opel, Lxelsior, (?axRenav, 8va1en ox populär ^^Icler
8smtIiAe L^!clereseive6ele svkeksles til allerlzilliZste OsZspriser
korksnälere avtsZes overalt

8Iagtergaäe 35

- telefon 532

..Naumann" Symaskiner og Cykler
I^sber lette8t -

^omfru8tien 4

Varer Issng8t

IRRV 1^8

Annoncer fra Haderslev og Vrceudstrup.

telefon 738

VL5l 1.

^r. 6

lß Uelmsn ^ ^»i»gvnsvn

z

fr. tinglekf's

l I^errel^lsecler kuiigs»

8onäsrborg - Kongevej 58

Kul, Koks, kriketter, krsenäe

I

K

lelekoo
575

kivksnil l.ul<ss

/^t0Kfp/<k^tl0NfK
8peciaIvXrksteä tor L^linäeruäslidmnZ
ttOtfl

>

lagerkontor veä Kulkajen
telefoner I^Ir. 38, 23 og 404

8S^vfW0p(Z

Villigste ttotel og 8pisesteä
. paa plaäsen
- anbefales som ^oclelokale
- for foreninger
- -

fri!

Telefon Xr. 70
- Noäelokale Konsulent Petersen trseffes
- paa Motellet -

^ob. lumbeek

S Carl A. Meisen
(tiäl. fmil (Zaäe)

Maskinfabrik
KepsrationsVserkstetl
8ilksborg ^ejerimaskiner
^ellemtryks Varmeanlssg
- for Kirker
- -

telefon !^r. 19

ITasfv
smager bellst

Ravsen
UM ^IssuM Holser
juveler - (Zuläsmeä

il International

Z

5. ^arZanZ

1928

pcklLtmHelW

18
Elektriske Installationer

paaädustorVet 5 - Telefon 35
lläforelse af elektriske lys- og Kraftanlseg
-. paäioanlWg, pssrer, lysekroner
^leälemmer st Xri^invaliäetorenin^eQ
incärsmmes 10
I5a^>at paa alle Varer

Dral)e
^blegaäs 7

-

telefon 637

telefon 274
Ltsrste lager i psene
forseringer, Lryllupsgaver i
(Zulä, 8olv, ?let og Xikkelvarer
(Zravering og Reparation
uäfsres i eget Vssrksteä

^sljsKNi^8t!U8kt
8snäerborg
anbefales

I. Kl. Kolonial-, Delikatesse. og feäevare-forretning -

Keel Letjening, goäe Varer

krsä - frugt - Lbokolaäe

August 8taark
f0l?8IKI?I^ci88fl8K^kft

Lringer bermeä min

g

og fl?I8S«8^lO^

Larder- oZkrissrsalon

samt min
er NU i

fri!

pfklfQ^vf 62

og tOK^K8fOKKft^l^(;

flavbogaäe 100

V. -loItÄNttSSN A

i velvillig frinclring

k. s^nllnv
I^orrebavnega6e 8, 8onäerborg

(veä I^aaäliuset)
Manufaktur » Oamekonfektion og llästyrsforretning

Z.
8onclerborg

tel. 453

Kontor kor (Zrunäbogsager
fjen^omsbanäel - Kontrakter
testamenter m. m.

W „Xsbkliliavn

8onäerborg

386 -

^lsgsäe

22

6e averterencle! H^esggZP.Zensen'
Konditori L Case
Raadhuslorvel. Ssnderborg

Haus «Adalbert"

il

Groker und kleiner Saal sowie klublokale, alles modern und neu
eingerichtet. Die schönsten und modernsten Räume Sonderburgs
bringe ich in gütige Erinnerung

8snäerborg
Jorgen ^näersen, 5snäerborg
vet stsrste llävalg
Den beäste Vare
peterObristensen, telef. 250
ven billigste pris
hyggelige Vssrelser
- (Zoät Kokken - private Laller -

ötot de averterende!

-

n. Aukn
Automobiler, MotoreMler
I?eparations-VLerkste<l
8S^vfpL0p(Z
telefon

L^xotlis^korrstliinA

tel. 453

Danmark
tegner alle 8lags forsikringer
Zennem p. l^88fl^

Annoncer fra Ssnderborg.

-A

Konfektion

ötot de averterende!

Vsn^nslvsskvi'is^

k^. ^icliliorn r. nris
SkrLeätjermester
8snäerborZ - I^ilieZaäe 9

Ka8taniealle 38 (Llir. Lkristensen) Telefon 704
anbefaler 8>'Z til ?ublikum8 Velvillie
8pec: ^Vlancketlinneä. k^L. I^'et kellte« VA l,rivße8 overalt i L^eo

blikkenslager - 8kikertöekkel

uäfsrer sit 8krssä6ergrbejc!e
efter ^sal j I. KI. l^6fgrel8e.

8SXV^KL0^(Z

filial sf 8säsl farveric>Z ^siren8ninZ8-ft3bli88ement

^ernbaneZaäe 25s
(vig 3 vis ^mt8baneZaar6en)

^ötgell wölket (Weh.: Henry Aymand)

l'elef. 217
altiä stsrste l^äValg i
l^elef. 217
l8enkram, Kslikenuä8tyr, (Zla8, porcelæn oZ elektri8ke Artikler

fIIVf8^f

K.

lZssllebs» Ilstjez-ZIIil össbks ^8N-ÜM
?eter 80nnicli8en
^ ,

anbefale
forretningen e
l^ver-DaZe fra i, z ?
I^orclaZ fra Kl 8-10
perleZaäe 63 -- 5zonderliorg

anbefaler

?erlega<le 90

8SNVfl?k0I?(Z

^elewn 446

icvi.ii«i»on?

>S

(?. Haussen - TemderkorA - l'ele^. 119 c

Stsrste

8on6erborZ s;Iä8te
Kolonialvare?» retning

120

LLI

NKI«S

GI) IEl'
^ 8on<äerl?org

Hotel

^

riessäe 54
8pecialitet
' .
^
Daglig krisk brseriät Kakke

Stsrste Special-korretninK i Ilerre- oZ vrenKe-^aräerobe

^ IiVSZeliZ Ke8wurant
veä 8tran6en

kollcedanl^en kor Vi! llk d6V3I-6 ZunlIIikllkn
^18 0A 8unäeveä
(^.ktie8el8ksh)
SSttvLKKOKQ
^ktiekspitsl oZ I^e8erver:
Kr. 1246 000,00

og leve
IsenZe,
ärik Kaäium-Vanä fra tteiiiZVanä8kiI6en pgrkLer-'I'g näer, äen
Kiiäe i Veräen, om livi8 fortrinlize 8unäkeäsvanä Historien
skriver delt fra äet 16. ^ardunäreäe op igennem l^iäe
f3g8
paa alle Moteller oZ kos Ksdmsenä i form af: OriZ! N3l-^ft3pninZ in natura, I^aclium-(Zitron- oZ I^inclbgsrlimonaclj
Apollinaris
Depot kvr 8snllerborg og ^Valienraa Ämt veö
!^I88fIV 6!8Ll^II^Kf - (istliegacle l3 - Lsn^erborg - ^el.649

Chr. Otken 5r. Matzell - Blikkenslager«>°fter
8t. Kaaätiu8Zaäe 17

(ZInrmester
perlegsäe 68

-

-

Telefon 810

8tort ^«ävalA i Xodder-

Telefon 354

0^ ^lessinAAenztAncle
5aint alt til ^lus^olcäninA I^en^sreNcle

„öelleVUL ^ i

8snäerborg
In6ek.: frit? ttsrclt

Telefon 371 - ?e

8snäerb»rZ

pgs plsäsen

k
k)?ens beäste krsä
bgZe8 Ko8
>
»
,

I I

^

IX
»^.V^V^IX

sgi>ioMkoi?c:

^
Thomas Alen I

KslllglSt

oZ biiliZere, men ikke beäre
°n,

Konäitori oZ Kaveri
perleZsäe 66 - Telefon 354

forlang altiä

Qlie-, farve- oZ l^spettianäe!
en Zros - en cletail

8oll^erl?orx
M <Iaeob8kn
01

^smus Uetersen
8snlIerborZ

fri!

anbefaler sit i Kolonislvsrer
- - til rimelige ?ri8er - .

8snäerborg

p. pf?fK8fIV

fxport-Vryggeri

WM-

LroaZer

(?raa8ten
C.^orlücl?

8t. Pauli - Telefon 176
Kager! - Konditor! og Lake

Telefon 229 - l^l. Kaaclliu8Z. 3
I?uIIeZgr6iner, (Zaräindreeääer

Uler UMim!
l^ar cleLruZ for
en Zoä d^Icle eller 8^ma8lciile,

telefon 717 - O^bdslZsäe lig

Aktieselskabet
(^NÄSStSN
keäste Varer!

Telefon 210

killigste priser!

6s kob 6en
kc>8 ^al^. Lorensen
LroaZer
Repsrationer uäksres llurtißt oZ lzilliZt

I^Sisr (Anäsrssn :: Sraasisn
8sr8ts I^ävsIZ i
^anukakturvarer, (Zartliner, ^rikotaZe, ^rbejtlstgj, SmastinZ

Annoncer fra Sonderborg. Broager, Graasten.
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Invalide/,
Medlemsblad
for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
S. Aargang
Sen I.September IM «5Vort
4. Sommerstcevne
Vort Stoevne ligger atter
bag os, og alle som deltog i
dette Stoevne er sikkert rejst hjem
med den Forvisning at have oplevet en minderig Dag. Ligesom
de forrige Stoevner fik ogsaa
dette Stcevne et smukt og vcerdigt
Forlob. Det var ikke saa Invalider og Efterladte med Paarorende der Sondag d. 12. Aug.
strommede til Aabenraa, og vi
overdriver vistnok ikke, naar vi
anslaar Tallet til 1000. Et godt
Tegn paa. at der er mange der
vil opretholde Traditionen, vcere
med til et festligt og fornojeligt
Samvoer og samtidig vcere med
til at vise Offentligheden, at vi
Fra Hojtideligheden ved Mindestenen.
har en stcerk Organisation. Alt
i alt blev Stcevnet et vellykket
,
Stcevne og Udvalget fortjener den bedste Anerkendelse for Spidsen drog den store Skare gennem Vyen op til Mindestenen for der at afholde en Miudehojtidelighed. Borg
Arrangementet.
^ ^
- mester
Fink, Aabenraa, mindede i smukke Ord Verdensved 12 Tiden samledes ca. loo Deltagere omkring
krigens
Ofre, baade dem der blev derude og dem der
de festlig smykkede Borde i Stadtteaterets Lokaler til
Fællesspisning. Formanden for Aabenraa Afdeling, Kam- kom tilbage som Invalider. Han udtalte sin Glcede over
at Forsorgen for Invamerat Gude, hilste Gcesterne
lider og de faldnes Efterog Deltagerne Velkommen til
ladte er bleven ordnet
Stcevnet. Han takkede Borgved Lov. Han bod krigsmesteren, Politimesteren og
invalidernes SammenReichsbunds Udsending, Kamslutning hjertelig Velkommerat Bogus, Kiel. for deres
men til Vyen og udtalte
Tilstedeværelse. Der blev holdt
sluttelig: 2Ere voere de
Velkomsttaler, bl. a. af Politifaldnes Minde. Derpaa
mesteren, Lassen og Bogus,
talte Forretningsf. Viggo
Kiel. kammerat Math. PeterHansen, Haderslev, der
sen oploeste et Telegram, hvori
i gribende Ord tolkede
Formanden, Petersen-HadersKrigsdeltagernes hojtidelev og Næstformanden, Andrelige Folelser, naar de
sen-Tonder, der repræsenteredesamles ved Mindestenene
vor Organisation ved den interder er rejst for vore faldne
nationale Sammenslutnings 4.
Kammerater. Vi, som
kongres i Verlin, overbragte
er vendt tilbage, forsoger
de bedste hilsener og Onsker
at hjcelpe og tröste vore
om et vellykket Stcevne.
kammerater og de faldIra venstre til hojre: V.Hansen-Haderslev. Gude-Aabenraa. Fru Daniels-Aabenraa
kl. 11/2 samledes Deltagernes efterladte gennem vor
H. Clausen-Ssnderborg, H. Mortensen-Haderslev. H. Müller-Aabenraa. P.I.Lassen-Simderbg.
ne til Optoget. Med Musik i
A. Thomsen-Haderslev. ?N. Pelersen-Aabenraa. M. Schrsder-Aabenraa. vogns, wel
Zimonsen-Volderslev.

„Krigs-Invaliden"
Organisation og skabe dem de bedst mulige Vilkaar. Vi
protesterer mod krigen og dersom de Stromme af Blod.
der har flydt paa Slagmarken, kan forhindre kommende
krige, da har det ikke flydt forgceves.
kammerat Vogns, Kiel, traadte frem og mindede i
smukke Ord de faldne kammerater. Efter at flere kam
merater havde nedlagt signerede kranse ved Mindestenen
istemte Aabenraa Arbejdersangforening med Sangen: Ich
hatt' einen kameraden, hvorefter Musikorkestret sluttede
den gribende Hojtidelighed med en Sorgemarch; det store
Optog satte sig i Bevcegelfe og marcherede efter Musikens
Toner til Festpladsen ved Sommerlyst. Efter ak man her
havde styrket sig ved en kop kaffe, medens Orkestret
underholdt os med Musik, samledes man igen om Talerstolen. Som forske Taler besteg p.I. Lassen. Sonderborg.
Talerstolen. Han holdt et klart Foredrag, idet han skild
rede Invalideloven og Forholdene mellem Invaliderne og
Invalidencevnet. Han tvivlede ikke om. ak Rigsdagen har
haft en cxrlig Villie for de af krigen Haardt ramte Ofre.
men Administrationen arbejder ikke kil vor Tilfredshed
Vi forlanger en retfcerdig og human Behandling. Sluttelig opfordrede han alle krigsinvalider og krigsdelkagere
kil at slutte sig til vor Organisation.
kammerat Vogns, Kiel, fik nu Ordet. Han omtalte
den tyske krigsinvalidelov og redegjorde scerlig for de
forskellige Satser der for Tiden ydes Invalider, de efterladte Hustruer og Born. Vor Organisation kroever i forske
Linie, ak krigsinvalider faar Ansættelse ved Staten og
kommunen i Stillinger svarende til Invalidens Evner og
Uddannelse. Endvidere oplyste han. ak Arbejdsgiverne
ved Lov er pligtig til at beskæftige en Invalid for hver
50 Arbejdere. Taleren skildrede Forsorgen for krigsinvaliderne i de forskellige Lande ligesom han hentydede til
Nodvendigheden af at staa sluttet sammen, da vi saaledes
vilde opnaa ak skaffe bedre kaar for vore krigsofre.
Foredraget paahortes med stor Opmærksomhed.
Sidste Taler var V. Hansen, Haderslev, der paa
Grund af en Regnbyge talte i Salen. Han talte om vor
Organisations Opgave og betonede, at det var rigtigt som
vor kammerat Vogns, kiel, sagde, ak vi skulde slukke op
under Organisationen, da denne er den eneste Talsmand
der varetager de krigsbeskadigedes og efterladtes Interesser. Taleren sluttede med et begejstret Leve for Fremgang for vor Organisation og med en kraftig Appel til
Medlemmerne om at holde sig fjern fra militcere og krigsgale Foreninger. Taleren lonnedes med stcerkt Bifald.
Man var nu uaaet gennem Talernes Roekker og
Festdeltagerne spredte sig over pladsen. Dem der yndede
Ttaturen havde her rig Lejlighed til at nyde Raturens
Skonhed i Aabenraa s smukke Omgivelse. Ogsaa Bornene
var der tomkk paa. og baade ved Skydeteltet og Tombolaen
var der Tromgsel for ak komme til ak forfoge sin Lykke.
Udvalget havde tcenkt paa alle Enkeltheder, for at det
rigtig kunde blive en Festdag.
Aftenunderholdningen forlob ogsaa paa en pcen og
voerdig Maade. Ara Scenen paa Stadttheatret forevistes
nogle prcrgtige Gruppebilleder, som vandt begejstret Bifald.
Festen sluttede med et Bal. — — —
Vi bringer her Resultaterne fra Bortlodningen:
1. Gevinst Nr. 2352
6. Gevinst Nr. 1889
2.
1222
7.
1625
3.
1739
8.
1132
4.
580
9.
2930
5.
196
10.
503

IV. internationale Znvalidekongres
(Ciamac) i Verlin
Den IV. internationale Invalidekongres blev i Aar
afholdt ! Berlin i Dagene 9.-11. August. Tankerne gik
tilbage tit August 1914. kil Begyndelsen af den frygtelige
krig, og alvorsfulde lovede vi hinanden ak vcere medvirkende ved et Arbejde til Forsoning mellem Folkene.
ZNodet blev afholdt i Modesalen des ..preußischen Statsrates
det tidligere ..Herrenhaus". Medlemmerne af
dette Hus havde for krigen sikkert ikke tcenkt sig. at en
saadan demokratisk Forsamling skulde holde Mode i denne
smukke Sal, som dengang noesten kun var forbeholdt de
preußiske Junkere.
Der deltog ialt Repræsentanter fra 19 forskellige Invalideorganisationer fra 9 Lande. Desuden var Modet beUdvalgsmedlemmer for de store Fredsorganisationer.
Alt i alt kan man nok sige, at de tilstedeværende reprcesenterede mindst 5 Millioner Fredsvenner. Tilslutninaen
til vort program bliver Aar for Aar skorre.
Det kyske «Reichsarbeitsministerium" havde sendt
Hr Mimsterialraad Jacob som officiel Repräsentant, fra
Folkeforbundet var udsendt de Herrer Btondeet og Metternich, fra ..Internationale Arbeitsamt" i Geneve Hr. Dechamp. Reichsbanner „Schwarz, Rok, Gold" havde siillek
enAbresvagt under Ledelse af Medlem af Hovedbestyrelsen
Rober, Magdeburg. Desuden var der modt Reprcesentanterfor Fredsforeninger og mange Bestyrelsesmedlemmer
fra „Reichsbund" og ..Reichsverband".
Der blev af de forskellige Repræsentanter holdt hjertetige Velkomsttaler med Onske om et godt Resulkat af
Modek. Maroke. Tyskland, valgtes som Dirigenk. Viala,
Frankrig, skildrede nu i en smuk og velformet Tale Eiamacs Virksomhed i del forlobue Aar. Han bekonede
soerlig Bestyrelsens Arbejde for kammeraterne i Ezekoslovakiet og Bulgarien.
Der er desværre ikke opnaaet Enighed angaaende
Samarbejde med den interallierede Sammenslutning af
Krigsofre (Fidac). Denne Sammenslutning onsker ikke
Samarbejde med Invalider fra de tidligere Centralmagter.
Eiamac er den eneste internationale Sammenslutning, som
arbejder for en Forbedring af krigsofrenes kaar og for
Fremme af Fredstanken. Der nedsattes 2 Udvalg — et
for Forssrgelsessagen og et for Fredssagen. Jeg var
Medlem af det forske Udvalg og Andresen af det andet.
Om Eftermiddagen var vi Byen Berlins Gcesker ved
en Rundkur gennem Berlin og ved en lille festlig Foranskalkning. Her blev Goesterne bndk Velkommen af Fru
Or. Weyl og Magiskratsraad vr. Liebrecht. Om Aftenen
blev der afholdt en skor offentlig Forsamling for krigsofrene i «Saalbau Friedrichshain". Flere udenlandske
Invalidereprcesentanter havde her Ordet og alle betonede
i deres Referat, at Freden ikke kan bygges med Magt.
men at den maa hvile paa et Retsgrundlag, kammerat
Roßmann udtalte bl. a.: .^Det maa vcere vor Beskrcebelse
ak give vore Tanker saa megen Magk ak Retken sejrer
over Magten, som kun er opbygget med Gevcerer og
kanoner; for saa vil krigen kunne nndgaas og vore Born
kan leve i Haabet om varig Fred, Lykke og Forsoning
mellem Folkene".
Den anden og tredie Modedag holdt begge Udvalg
Moder. Der var desuden officiel Modtagelse ved Reichs-

„ K r i g s - Inv a l i d e n "
(Zgr Deres Inäksb i

tierre
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OrenZetsj

i
telefon 630

^eleion 630

?. Bossen Hansen, LtoreZaäs 4, lisäerslev

arbeitsministerium og ved Rigskansler H. Muller. kam
merat Viala udtalte bl. a.. at Republikken beviser, at
Fredstanken vinder Jordbund og Rigskansleren udtalte,
at han havde sat sit Navn under Fredstraktaten og at
han i Regeringens Navn kunde give den Forsikring, at
Regeringen vilde gore alt for at fremme Fredssagen og
at virke med til en Forsoning mellem Folkene.
Vi var desuden Goester af „Reichsbund" og „Reichsverband" ved en lille Udflugt med Motorbaaden til Dämmeritzsee og her havde vi i Selskabshnset Hessenwinkel
nogle gemytlige Timers Samvoer, som ikke mindst var
medvirkende til at fremme kammeratskabssolelsen mellem
de modte kammerater fra de forskellige Lande.
Udvalgets Arbejde resulterede i forskellige Resolutioner angaaende Forsorgelsesvoesen og i Fredssagen. Der
blev blandt andet vedtaget, at Eiamac retter en Henvendelse til den danske Regering om, at udbetale Forsørgelsen
under Ophold i Udlandet, ligesom de fleste europæiske
Stater allerede gor. Soerlig Voegt skal Arbejdet have ved
Udarbejdelsen af Love angaaende Tildeling af Arbejde
til Invalider (Schwerbeschädigtengesehe). Alle Resolntioner blev vedtagne enstemmigt, og som Formand for
noesie Aar valgtes Maroke, Tyskland. Den nye Formand
sluttede Modet med folgende Ord:
„Den sociale Rejsning og den materielle Side af
Forsorgelsen maa hceves. Freden og Retfærdigheden
lever."
Petersen.

I

Broager Afdeling

afholdt Medlemsmode Onsdag, den 8. August, Aften kl. 8
i kammerat Horlycks Cafe.
Formanden. I. hansen Christensen, aabnede Modet
og bod Velkommen, hvorefter han gennemgik Foreningens
Love. idet han dermed vilde gore de tilstedeværende Bestyrelsesmedlemmer opmærksomme paa de dem paahvilende
Pligter. Herefter gav han en udforlig Beretning fra de
to sidste afholdte Delegeretmoder i Tinglev og Sonderborg.
Sporgsmaalet om Ansættelse af en Invalidekonsulent, der
skulde afholde konfnltationsdage bl. a. ogsaa i Broager,
fandt enstemmigt Tilslutning. Der blev besluttet at afholde en Familiefest i Forbindelse med en scerlig Hojtidelighed ved Mindehojen Sondag. den 2. September d. A.
hvortil man nedsatte et Udvalg bestaaende af Formanden,
Bagermester Horlyck og Fru Iversen, Gammelgab.
Formanden sluttede ZNodet med at udtale sin Gloede
over, at mere end Halvdelen af Medlemmerne var modt,
hvilket var et Bevis for Sammenhold indenfor Foreningen.
Abrteflasken ved Gættekonkurrencen indeholdt
1703 Abrter.
Hansen Christensen,
Formand.

j

Afdeling Graasten

afholdt ordincert Medlemsmode Onsdag den 8. August
Aften Kl. 8 med en Dagsorden paa 6 Punkter.
Efter at Formanden havde aabnet Modet valgtes
kammerat Brodersen til Dirigent. Optaget som nye Med
lemmer blev Enkefru Mine Popp i kobberholm og Ar
bejder Jorgen Clausen, Nybolmark. Sekretceren aflagde
Beretning fra A. O.'s Delegeretmode i Sonderborg, og
kassereren fremlagde det reviderede Regnskab. Beretningen og Regnskabet blev godkendt af Forsamlingen.
Den ved sidste Generalforsamling valgte Bestyrelse nedlagde Mandaterne. Man foretog herefter Valg af en
ny Bestyrelse der fik folgende Sammensætning: SchumacherNielsen. Formand og Sekretoer. Dyrloege Moller, Næstfor
mand. Brodersen, kasserer. Bock og Matzen som Supp
leanter. Der blev vedtaget, at Suppleanterne skulde fungere
som Revisorer. Som Delegerede ved Amtsorganisationens
Delegeretmoder valgtes: Brodersen, Matzen, Thomsen og
Bock. Af de tre sidstnoevnte skulde en skiftevis oversidde.
Medlemsmoderne skal afholdes den anden Onsdag i hver
Maaned, og bekendtgores i Avisen. Der ankedes stoerkt
over Uregelmæssighederne med Tilsendelsen af Avisen
(Lad os haabe at Ordningen vil blive bedre efter 1. Oktbr.
da der til ncevnte Tid vil blive foretaget en ny Anmeldelse til Postvoesenet. Red.) Der udspandt sig en loengere
Drostelse angaaende den foretagne Ansoettelse af en Inkassator for Foreningen „Julens Gloede", da denne efter
de vedtagne Bestemmelser ikke er Medlem af Foreningen.
Forsamlingen besluttede at foreslaa Enkefru Jensen til
dette Hverv, naar Sagen kom til Behandling ved noeste
Mode. Herefter sluttede Formanden Modet.
Schnmacher-Nielsen, Formand og Sekretoer.

j

Afdeling Ssnderborg

j

afholder ordincert Medlemsmode Torsdag, den 6. Sep.
d. A. paa Fagforeningshnset.
Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer. 2. Protokol. 3. Lokalsporgsmaalet. 4. kontingentfporgsmaalet 5. Eventuelt.
Mod talrigt.

Bestyrelsen.

Ncevnets konsultationer.
Efter Nedloeggelse af Invalidekonsulenternes kontorer
kommer Sporgsmaalet frem, hvorledes stiller Invaliderne
sig over for denne nye Ordning. Vil Invaliderne komme
til de fastsatte Modedage?
Dette Sporgsmaal har beskoestiget mig en Del. netop
fordi jeg anser saadanne Modedage for en ganske fortrceffelig Ordning, der baade sparer Invaliden Tid og
Penge ved at kunne faa sin Sag behandlet i den noermest
liggende By i Stedet for den ofte ret befvoerlige Rejse
til Sonderborg.
For Tonders Vedkommende ser det jo ret trist ud.
hvad Besoget angaar, idet der til de afholdte Moder ikke
viste sig en eneste. Jeg kan noesten ikke toenke mig. at
der ikke skulde vcere en eller anden, som nok kunde ouske
Oplysning om enten det ene eller andet Sporgsmaal.

.. K r i g s - I n v a l i d e n "
Jeg ved for andre Byers Vedkommende, at man har
voeret glade for disse Sporgetimer og at de ogsaa har
voeret godt besogt. Jeg vil blot noevne, at der til det
forste Mode i Lognmkloster viste sig over 30 Invalider.
Skulde der vcere noget som afholdt Invaliderne i
Tonder fra at give mode, mener jeg dog det vilde voere
bedst, om dette blev ordnet, da vi ellers ganske sikkert
maa regne med, ak de fastsatte Dage vil blive slettet, som
sikkert ikke vil voere til Gavn for vor Sag.
Hans Beck, Boghandler.

Hleääelelse fra Invaliäensevnet.
Konsultation for militssre Invalider oZ sssäsnnes efterlsäte samt KentesnsoZere vil sf en af ^ssvnets Konsulenter
oZ en ^äsenäinZ frs I^ssvnets Kontor i September l a g n e t ! blive
gfliolät i

äen Dato, psa bvilken äe söter ut give ^oäe, meääele Invsliäensevnet i LonäerborZ, til kvilken Kon8ultstion äe söter st
Zive ^oäe, for st Veäkommenäes ^kter kan blive meäbrsöt
tä Konsultationen.
Konsultationerne
^ kvilke äer ikke er ^ejliölieä
til at dllVe IseZeuniZer8sZt — sfboläes kun for sau viät ^lssvnet
rettiäiZt moätaZer ^nmeläelser til samme.

Invaliden-evnet.
Da der agtes udgivet en Zuleavis illustreret med
en righoldig Samling krigsbilleder sgges en dygtig
Annonce-Reprcesentant for hvert Amt eller een for alle 4 Amter.
Der gives god Provision. Henvendelse til:
F. L. Eggert s Bogtrykkeri - Sonderborg - Telefon 245.

Anmeldelses-Blanketterne.
Bladudvalgek.

Aabenraa, S^Zekassens Kontor, Ssnäerösäe !2,

äen 4., 11., 18. oZ 25. Kl. 2^ l^fterm.
I^sncler, ^i88lon8kotellet, 8toreZa<le 9,

clen 6. oZ 20. Kl. 2^ ^fterm.
l^in^IeV, l'inZleVkus, äen 14. Kl. 2 Lfterm.
^sSumklo8ter, ttotel
clen 12. Kl. 2^ x^term.
»elleVall, KIsVer ^8, äen 28. Kl. iso^fterm.
8kserbsek, ^ablin ^8 ttotel,
clen 27. Kl. 3»» Lfterm.
I'oftlunä, ^rc>8ck' ttotel,
äen 21. Kl. 2^0
Ksääin^, »otel l?s<läin^, äen 7. Kl. 23«> x^erm.
Invsliäer og efterlsäte, ssmt I^entesnssZere, som onsker
st Zsre Lrug af äisse Konsultstioner, mas senest 4 OsZe inäen

- i kor8keIliZe 8tsrre>8er billiZ til 8alZ - KKl(Z8lI>IV^l^II)LI? indrsmme8 Iv»/g I?s>bst

VarkmolleZ. 8

8LN.,

Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.

5tor Familiefest i Broager
Sondag, den 2. September 19Z8.
Broager Afdeling
indbyder herved alle krigsinvalider og Efterladte i alle omliggende Afdelinger til en stor
Familie-Fesilighed, som afholdes Sondag, den
september 1928 i Broager og paa Smol
Vold. Vi beder enhver, baade gammel og
ung, om at slotte Broager Afdeling med et
talrigt Besog ved Festen, da Overskuddet gaar
...
W
fil en god Sag, nemlig til Hjcelp for trcrngende
Krigsinvalider og Efterladte, og det kan jo
Broager kirke.
nok gores Behov i denne Tid.
Vi bringer hermed programmet kil Sondagens Festligheder:
kl. 1—2. Stor koncert af det bekendte IVZNands Drengeorkester, Augustenbg. (Dir. kam. Brückmann).
Herefter samles Deltagerne med Born for i sluttet Trop at tage op til ZNindehojen, hvor der vil blive
nedlagt en krans og afholdt en ZMndehojtidelighed over de i Krigen faldne kammerater. Hr. Pastor
Troensgaard Hansen, Graasten (Fangernes Plrcest i Aeltham-Lejren) har lovet at tale. Ogsaa den lokale
Sangforening har lovet at synge. Herfra tager man saa til Smol Vold, hvor Festlighederne fortscettes.
Her vil kammerat P. I. Lassen, Sonderborg, tale, og foruden koncert vil der blive opfort et muntert
og musikalsk Teaterstykke: «Den forheksede Stortromme". Der serveres kaffe for 25 Ore pr. kop og kager
kan kobes paa Pladsen. Om Aftenen kl. 8 skor Familieunderholdning paa Central-Hotellet, hvor der foruden Sangunderholdning opsores et Teaterstykke: „I sikker Havn".
Fest-Udvalget

.krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, Kaflanieallc S, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladl.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.

Kod ^anufakturvarer i

H. V. Langxvadt

„IVIsgssin rlu Dlonil"
tt^v^l?8^V
8torste Udvalg

—

kedste Vare

--

Urmager, (Zuldsmed og Optiker

Ltort Udvalg, Villigste priser - separationer burtigst og billigst

billigste priser

Nygaards Skrædderforretning
Lelekoa 89

bringes i velvillig Erindring

Ztormklokken 4

Ruder

(Zlarmester

Llotsgade 1 --

telefon 246

t>sr Oe kslie Deres Hlsllutalcturvarer, Xonkelitivll, 'trikotage samt 8liots^'

telefon 83
^livls l.IN^
laffet 28
Zendes overalt!
Zendes overalt!

I>°- «. nu»»»cv«ll?, »siisnslvv

Knud Orbesen . Haderslev

anbefaler sig til Ltemning af Klaver
og harmonium samt alle til klaget benborende separationer
vübner >Iöbbe, Ltoregade 69 l.

^ommerkandel

korvet 10

Isenkram - l^dst^r - (Zlas og porcelsen

Lskz

Direkte Import af svensk og finsk ^r^elast
Velsorteret Imager!
Villigste priser!
Henr^ Lbristiansen - haderslev telefon 41

ved bavnen anbefales til poreninger
telefon 869
tians Hejse!
telefon 869

porsog mine fortrinlige Kvaliteter i

Deres L)?kls billigst i

IVl. l^eonbard

Ikü. ^NllvI^SSN^ ^klekorretninA
--

I>Il^l^8

Vil De spare Penge?

kober og saslger foreningens Medlemmer bedst Ved

Vestergade 58

indssettes -- Lilleder indrammes
Vinduespudsning i Abonnement

haderslev

Kolonialvarer, Konserves, Vine
- til billigste priser
- -

N

?

H

Qocls. solicls lVIsdlsk'

Xsrregade 34

N«jzs-Ie s

I.

at se ind til

Hans Mortensen s saWverl

Kobes bedst og billigst i
s, ^Vlsbellager
(ZraVene 15 i (Zaarden - haderslev - ^slef. 697 - privat ^elef. 1l)2lZ
Drik altid

katte

Lis peg. 16, haderslev, "I'elef. 766

-

haderslev

1^.

er absolut L^ens billigste Lkomager. - paagummi paalsegges
I^ver Dag friskbrsendt fra eget Lrsenderi

Ku! - Koks - kriketter
telefon I08Z

Nttllio!

Ledste og billigste Indkobssted er

^omfrusti 8

telefon 91 og 1191

--

Kontor og Imager: l'eatersti 7

----- Li«nsG Zonn, Zun.

„Radiomagasinet"

porlang overalt

koneVox
lakfernis

k l k a n i lll.

Skocreme
er uovertruffen

I.a^er eller pilsner

Depot for haderslev og Omegn

eni?.

^

- tt^DLI?8^V

- ^87klIPV^ l

Uslloi'slvv?
Haderslev

^

Slagteri og pabrik

^
^
^

la polser - Zpeeialitet i paalseg samt rogede Varer
(garanteret eget pabrikat)
^.llegade 8 8e priserne i Vinduerne Lispegade 9

^
^
^

Z.E.Zensen

-

Lavgade 2

(Irniagei' og Gulclsniect

Stort Udvalg til srnaa priser
villigste Reparationsværksted

t^usk L. vielsen konde's

1^^!»

^ <>

vi'senllsK^up pr (-ramkx

15 L^ler 0A (^y^lec^ele enAros rel.xr. 15

^liclielin ox kirestone ^uto- ox ^Ivtorc^IeZummi
Opel, Lxelsior, (^axxensv, 8valen oZ kopular (!^kler
8amtIiZe C^ldereserveäele avlzetales til sllerbllligste OaZspriser
korlisnälere antaZes overalt

M

Llagtergade 35

-

telefon 532

„Naumann" Symaskiner og Cykler
I^ober lettest

—

^mfru-tien 4

-

Varer lssngst

« . v . »SilNSNS

Annoncer fra Haderslev og Brcendskrup.

?ewf°n7Z8

kun

c»«.
« ?z
Q.

kvZfSSN öuekarci
Lkr. ^0liAlin8en

s' kv' Hisbel- og k^gningsmaskinsnedkeri - I^^bro 18
w '
Villige Nobler fra eget Vasrksted

foretag

Deres

-ov
ISY -a

Inckksb

Askennss LnugsGonening
korer kun I.-Kl. Varer til absolut billigste priser!
l'elefon 368 - llurtig og reel Letjening - telefon 368
Mandler ogsaa med lkke-Medlemmer!

kos cke

kob Eders Forbrug af

averterencle!

Cigarer - Cigaretler - Tobakker
bos H.
Cigarforretning
Lkibbrogade -> Aabenraa - telefon 236

Blis UsnsviH

Msbelog Bygningssnedkeri
Ligkistemagasin

Skomager, Vesterg. 16
uciksrer alle SkotsjsReparationer
til moderate priser

Vestergade 10 - Aabenraa

Kun I)aanc1arbej6e

^lle bor Kanäle bos

Peler Zessen

konfektion-ogManufakturforretning
Ltoregacle 19 - Aabenraa - telefon 76
8pec.-^fäeIivZ kor Herre-konfektion

^ Wkl ^

?snäer
Annonce fra Haderslev

o o c> Ll LI O O cz Ocz ocz cz OO czo O oO czLI cz cn olu czo LI O
ooc>
c?czcz

o ^lassaZeizekancllinZ
0
Z
elektriske ^sbaäe
o L^geMmnastik - elektrisk
8
Nassagebelianäling
^
s t, äl' '
o

etter I>«ge-0rljil,ati<zv!

o KrigsinValiä ti.Henning,
° l^segeautor. og ekssmin.
^ Nasssr og L^geg^mnast
o
^
^
o I^srregacle 40, ffsclerslev

Der Kobe« lieäst oZ billigst?

o
O
Z
o
^
^

Herre Xontel^tion
8^rse^deri

k^. ^sisssn

^

Skomagermester

o
^
^
^
°

kun
solidt Aodtoj til rimelige Priser
Lceder- og Raagummifodtoj
repareres samme Dag

Kun

Slotshoiellet i.-Kl.KsdogVaal«g

Laurit? Za^odssn
^bro 12 - telefon 506
^iin I^astbilksrsel
og k^lMekorretning
bringes i velvillig Lrinäring

Äll i Herre-konfektion
Arbejdsloj og Skoloj
Kobes beclst og billigst bos

v»«. JAvoesci«
telefon 356 - 8on«lertorV

^ Kontant Lalg

^

ZM33 priser

»vlclcen 6^ ^_>0, /XAbenraa
pamsberreä 32
^/Z
telefon 281
Dame- vK llerrelinAeri - llerre-Xonfektion - ^rke^st^
^recle tiusmoäre forlang

kunslhonning

frg
^akenraa IlonninZtabrik

/ ^ , / ^ Ü Ü S i ' Heinrich Nissen
Log»

Materialog vilikatesseforretning

og Kunstksnißel

sonder, Vestergade 24

sonder, Ltoregade 26, l'If. 342

Wienerbrod

zodlsj

Kol» Jeres

l^konvslll

os

kiggelsen
i l'snder
og ve bliver tilfreds

?eter Hansen
Kleinsmed - H.ugu8tenborg
L^gning8be8lag - jerngitre

peparation8Vssrksted
faas kos
l^el.33 Augustenborg l'el. 33
8pec.: Automatiske VandVserk
^ens
kendixen,
Llagtermester
anbefaler sine lokaler.
f o r l a n g t i l b u d !
Augustenborg - l'elefon 78
Ltor gammel ffave.
(Hklebandel - ^e Lykler
^rb«äiz«t P. Zimmermann
(Zummi - Reservedele

A. Andresen
l'elefon Augustenborg 36

Bageri og konditori

Annoncer fra Aabenraa. Tsnder, Haderslev og Augustenborg.

Kob ^lanufaliturvarer i
Urmager, (Zuldsmed og Optiker
Stort Udvalg, Villigste priser - Keparationer burtigst og billigst

„^sgssin «lu
kedste Vare

Stsrste Udvalg

billigste priser

Nygaaräs SkrseÄclerkorretning

z? leletov 89

>o

5. ^srAsnZ

ven i. c>krc»kLk i928

>sr. 7

bringes i velvillig Erindring

Stormliloliken 4

kober og sselger poreningens Nedlemmer bedst ved
telefon 83
^Ilvls
laffet 28
Sendes overalt!
Sendes overalt!
anbefaler sig til Stemning af Klaver
og ttarmonium samt alle til Paget benborende separationer
^Vl. vübner I^öbbe, Storegads 691-

^smmerksnclel
Direkte Import af svensk og finsk ^rsslast
Velsorteret ligger!
Villigste priser!
llenr^ Lkristisnsen - bladerslev - telefon 41
Äö

LMe billigst i
k. F^nllensen^ L^kletorretninA
ffaderslev
Vestergade 58

Ruder

Vil De spare Penge?
l>sr Oe lislie Deres Alanutaliturvarer, Xonkelctlon, ?ril<otaZe samt 8lcote>j
»
NUI^VLV^IZ^, Nselenslev

Knud Orbesen - Haderslev
korvet 10
Isenkram - Udstyr - (Zlas og porcelken

Qsks „^^SSO^Q"
Ved bavnen anbefales til poreninger
telefon 869 ttans ttejsel
telefon 869

porsog mine fortrinlige Kvaliteter i
M. Ueonkard
Lispeg. 16, haderslev, ^?elef. 766
Kolonialvarer, Konserves, Vine
- - til billigste priser - MM

Qocls, solicls lVlsdlsl'
Kobes bedst og billigst i
UÜ^H's, jVlsbellager
(iravens 15 i (Gaarden - haderslev -l^elef. 697 - privat "l^slef. 102O
Drik altid

indsssttes -- Villeder indrammes
Vinduespudsning i Abonnement
IVIPUS PKK^SL^, (ilarmester
Slotsgade 1 - telefon 246

H

Katie

at se ind til

HU8l< HansXorregade
Möllensen
s Ga-Wveri
34 - haderslev
n«>z-.6s s /V^. 1^. ^cl(^8LN
er absolut Lyens billigste Skomager. - paagummi paalssgges

I. V^N^'s
blver Dag friskbrssndt fra eget Vrsenderi

Kul - l<0l<8 - kriketter
^elekon 1083

^

^I^ W

^omkrusti 8

telefon 91 og 1191 -- Kontor og Imager: peatersti 7

^oi'N, Zun. ----

Bedste og billigste Indkobssted er „kadiomagasinet"
koneVox
lakfernis
Skocreme
er uovertruffen

porlang overalt

KIKani LI.
I^a^er eller pilsner
Depot for haderslev og Omegn
cn«. MNU - n^vpnsu^v - ^^s^vpv^i l

5
^
M la polser ^
M ^llsgade 8

»>l

Isnl-icusc«, »»«isi»«««» ?
Slagteri og fabrik
Specialitet i paalssg samt rogede Varer W
(garanteret eget pabrikat)
^
Se priserne i Vinäuerne Vispegade 9

ölst de averterende!

Haderslev - Lavgade 2

Z.C.Zensen

Annoncer fra Haderslev.

Nrmager og Gulcismeci
Stort lldvalg til sniaa priser
villigste Reparationsværksted

ötst de averterende!

Sk»

Lovsvn Lucliard-

kun

c»«.
« ?z
s.
s' ?
n>
' ^Vlobel- oZ k^ninZsmaskinsnedkeri - ^bro 18
LilliZe ^sbler frs eZet V^rk8te6

dlir. ^okannsen

foretag
-v.S

Deres

-0<z
^ -s

Inclksb

^skvnnss Lnugs^onviHing
korer kun I.-l<l. Varer til absolut billigste priser!
I'elewn 368 - ^urtiZ oZ reel Letjenin^ - telefon 368
ttanäler oZsaa med lkke-1Vle<IIemmer!
kob Eders forbrug af

kos cle
averterende!

Cigarer - Cigareller - Tobakker
Kos tt.
l^i<t?,rsnrr^tn,nk,
LkibbroZsäe - ^sbe lirsa - telefon 236

I^Iis Usnsvn
Skomager, Vesterg. iö
ucifsrer alle Skotsjsseparationer
til rnockerate priser

VegterZsäe 10 - ^sbenrsa

Veler Zessen

konfektion-og Manufakturforretning
LtoreZsäe 19 - Aabenraa - telefon 76
Hpec.-^käelmZ tor Lerre-Xonfelition

Annonce fra ttaäerslev

LZLizciZLZcZLlOcZLiliiliill^czoOliZliZO
ocz
^lassaZelze^ancllinZ

cz

Z
o
^
^
v
lZ

ll lirigsinValiä ti. Wenning,

o

Z I^seZesutor. oZ ek8amin. ^
Z ^388Sr 0Z L)^ZeMMN38t ^
o I^orreZs6e 40, ?Ig6er8leV ^
^

^

-

ver lcsbes deäst oZ dilllAst!

Herre Xvntel^tivn
8^rse^^eri

o

Z
elektri8ke I^^8bsäe
o L^ZeZ^mna8tik - eiektrisk
Z
^3883ZebedsnäIinZ
o
6n>
etter I^seLe-Or^ination
I
"

^

^bro 12

- telefon 506

^Vtin ^astbilkorsel
og I^lMeforretninS
bringes i velvillig Erindring

Ä!k i Herre-konseklion
Arbejdskoj og Skoloj
Kobes beäst oZ billigst kos
vnn.

).

SM33 ?nser

rvicken Ll

^

1^. ^sisssn
8komaZermester
Kun
solidt Aodtoj til rimelige Priser
Lceder- og Raagummifodtoj
repareres samme Dag

/Våbenraa

ksmslierreä 32
/./S
telefon 281
Dame- oz SerrelinZeri - llerre-Xootektlio Grelle Husmoäre korlanZ

kunsthonning

frg
^alienraa HonninZtabrilc

Heinrich Nissen

s lVl!ks ^ Uliiem

^sncler
^
O

Laurit? Lal^obssn

l^elekon 356 - Lsnckertorv

Run Haanäarbejäe

^lle bor Kanäle kos

Modelog bygningssnedkeri
Ligkistemagasin

Log»

Materialog Dilikatesseforretning

og Kunsiksnrlel

l'snäer, Ve8terZsäe 24

l'snäer, LtoreZsäe 26, l'If. 342

kod Seres

l^konvslll
?vGsnsen's

Wienerbrod

os

kiggslssn
i l'snäer
og ve bliver tilkrecls

ttu8k (ü. Nielsen konäe's

8l^HVz ki'senlßsti'up pr (^ramk^
rei. Nr. 15 (ü^ler 0A d^Iedele enZro8 ?-l. 15
vA ?ire8tone ^uto- 0A ^Ivtorc^IcleAummi
Opel, üxelsior, (?2AAensv, 8vslen vA ?opu!ar (!^1cler
8amtliZe cylclereseiveäele snketsles til sIIerbilllAste vsZgpriser
?orilZllliIere antsge8 overalt
Hl» Del Kruste ^utolvobiler sselges billigst

LlaZterZscZe 35 - telefon 532

„Naumann" Symaskiner og Cykler

I^sder Iette8t - Varer IeenZ8t
^omfrustien 4
1^»
I?LIIV>SI^S
telefon 738

Annoncer fra Aabenraa. Tender, Haderslev og Vrcendstrup.

AevgHMedlemsblad
'Juv

aliöeH
^,«X-«)oa<>->o<)ocx^c>?)0Q<)«x><)ov<)ooi)oo«oo<)oo<

s for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
5. Aargang
-5» Zen I.Oktober 1328 «5Ar. 7

i)

>s
^
ij

„Ciamac"
Gennemfgringsresultater fra Loven om Ansættelse- og
Beskceftigelsespligt for Invalider
(Af Maximilian! Vrandeiß)

1. Indledning.
Ikke for forste Gang bliver delle i Almindelighed og
for Krigsofrene saa vigtige Problem som Beskæftigelsespligten for krigsbeskadigede behandlet for et internationalt Forum.
Allerede i Aaret 1923 havde det internationale Arbejds
omt efter en ny Undersogelse for at faa sammenlignet
de forskellige Staters Standpunkt til dette Sporgsmaal.
indkaldt til en international konference af Sagkyndige.
De Sagkyndige har gennemgaaet hele Arbejdsforsorgelsens
Omraade og i forste Linie forsogt at opstille de almindelige Grundsætninger for en hensigtsmæssig Arbejdsforsorgelse for krigsofrene. Forarbejdet saavel som de Sagkyndiges Forhandlinger og Beslutninger er gengivet i et
Tidsskrift for det internationale Arbejdsamt: ..Die Arbeitsfürsorge für Beschädigte, Genf 1923".
Den Virkning, de Sagkyndiges Beslutninger har gjort,
og i de deltagende Stater, lader sig desvcerre ikke her
gengive i Tal, men den var i hvert Fald af stor Betydning. De krigsbeskadigedes Sammenslutninger blev i
deres Bestrcebelser for at Opnaaelsen af en lovlig Regulering af Arbejdsforsorgelsespligten, samt en Forbedring
af de hidtil besiaaende Regler, hjulpet paa den Maade,
at de kunde henvise til at disse Beslutninger allerede var
taget af de Sagkyndige og de maatte derfor anses for at
vcere igennemforbare og hensigtsmæssige.
Dette Problem om Arbejdsforsorgelse har allerede
ved de tidligere Sammenkomster beskæftiget de internationale Arbejdssammenslutninger.

Saaledes har vor konstituerede Sammenkomst i Gens,
fra den 30. September til den 2. Oktober 1926. taget
visse Beslutninger, som gik ud paa at offentlige Embeder
for saa vidt muligt, skulde bescettes med Invalider, naar
de saavel aandeligt som legemligt egner sig til samme.
De krigsbeskadigede skal have en vis Forret til saadanne
Embeder. Vi tror igennem disse vore Sammenkomster og
Beslutninger, at komme noermere til Losningen af dette
store Problem.
Vor Beretning fremstiller en videre international Behandling af Arbejdsforforgen og Beskoeftigelsespligten.
Ved Beretningens Afslutning var vi ikke i Besiddelse
as alle Meddelelser og Beretninger fra de os tilsluttede
Foreninger, men desuagtet haaber vi at kunne gengive
en nogenlunde Forklaring af dette betydningsfulde Problem.

Vi behandler forst i nceste Afsnit de Stater, der har
sikret sig en Arbejdsforforg. hvor de gennem Pligtansoettelse eller Pligtbeskceftigelse, kan anvise krigsbeskadigede
Arbejde. Idet folgende Afsnit viser vi hen til de Stater
der indtil nu har forment at kunne skaffe Anscettelse til
Krigsofrene uden en gennemgribende Pligtansoettelse. I
det sidste Afsnit omfatter vi et samlet Resultat der samtidig indeholder et Udkast til en Resolution, som vi anbefaler til et passende Grundlag for Diskussion og Beslutninger ved Aarsforfamlingen.
2. De Stater der har indfort Beskceftigelsespligten.
I de fem Stater, der tog Del i Verdenskrigen, er
den lovmcessige Beskceftigelsespligt vel nok at regne for
et Gode og en stor Lettelse for krigsofrene paa Arbejds
markedet: I Tyskland. Frankrig, Italien. Osterrig og
Polen. Kun fra den sidstnævnte Stat var der, ved Refe
ratets Afslutning, endnu ingen fuldstændig Beretning indgaaet.
For hver af de fire andre Stater vil vi i korthed
gengive Grundtanken i den Lov man der er slaaet ind
paa, dens omfattende Adovelse og det Broktal as Personer
der er bleven begunstiget ved Bescettelsen af saadanne
Arbejdspladser.
Saa vil vi afloegge Regnskab over de i det sidste
Aar givne Resultater, saavidt som vort til Raadighed
siaaende Materiale rcekker. At gengive en systematisk
Belysning over de enkelte Tilfcelders Gennemforelse og
deres Folger, faasom Omlcering, soerlige Arbejdsmuligheder for Invalider. Arbejdsydelse og hvad for en Slags
Arbejdsplads, der blev anvist, mangler os ikke blot Plads,
men de fornodne Fremstillinger og Meddelelser der er
nodvendige til en saadan Behandling. Vi maa som Sagen
ligger indskrcenke os til at give et Overblik over det, som
er fremkommen ved selve Gennemforelsen. Ester de
Meddelelser der er fremkommen vil vi saavidt muligt
fremhceve hvilken Lcere man kan erhverve sig ved Udviklingen og i hvilken Retning man bor forbedre den
scerlige Arbejdsforforg for krigsofre.
Frankrig.
1. Lovgivningen.
Lov af 1924 (forl. Det internationale Arbejdsamls
Lovrcekke 1924 — Frankrig Nr. 1) indeholder 2 Grupper
af Bestemmelser:
^
c- s) Forst og fremmest bliver der sorget for de defini
tive Anscettelser af krigsbeskadigede, Embedsmand og
Arbejdere i Statstjenesten og i andre offentlige Stillmger
under Forudscetning af, at de kan henvise til et Aar
Private Virksomheder er forpligtet til at ansatte
en bestemt Procentsats af Arbejdspladserne med krigsbeskadigede eller krigsenker.

„Krigs-Invaliden"
Rled Hensyn til den definitive Ansættelse i offentlige
Stillinger stemte Senatet i de forste Julidage 1928 for
et Lovforslag til Deputeretkammeret, hvorefter der blev
bevilget og frigivet et Belob paa 100 Millioner Frank
til Gavn for den definitive Ansættelse kil de efter Lov af
26. April 1926 begunstigede Statsembedsmcend og Statsarbejdere. For Gennemforelfen af Loven indenfor de
private Virksomheder mangler man endnu, endskont Loven
forlængst er traadt i kraft, de fleste Gennemforelfesforskrifter, og paa Grund af denne Mangel kommer Loven
her ikke til sin fulde Ret.
Forelobig blev ifolge Bekendtgorelfen af 16. Juli 25,
hvis Gyldighed blev forlcenget den 9. Marts 1928. den
Brokdel af samtlige forbeholdne Arbejdspladser for krigsbeskadigede og krigsenker i de forskellige Erhvervsgrene
sat til 10 for hvert Hundrede. Ogsaa Opretholdelsen af
Kommissioner, der skal varetage ak Loven overholdes,
er kun sorelobig og kun blevet ordnet under Dekret af
10. November 1927.
2. Resultater efter Gennemforelfen af denne Lov.
Endskont denne Lov pac^ Grund af manglende Gennemforelfesforskrifter endnu ikke er traadt i kraft gor den
sig alligevel gceldende, idet der er talrige Arbejdsgivere
der, siden Bekendtgorelfen af 16. Juli 1925, beftrceber sig
for at faa en Tiendedel af deres Arbejdspladser besatte
med krigsinvalider.
IJuli Maaned 1926 blev der af Arbejdsinspektionen
foretaget en Andersogelse, der havde til Opgave at faa
oplyst, hvor stor den Brokdel var af Arbejdspladser, som
var forbeholden krigsbefkadigede. Resultatet af denne
Undersogelse viste sig ak vcere forholdsvis ret god, og vi
angiver her et Par Eksempler:I Egnen omkring Lyon
har alle siorre Virksomheder mindsk 10 af hvert hundrede
Arbejdspladser besat med krigsinvalider, og det samme
er Tilfaldet i Omegnen ved Limoges og der er endda
enkelte Steder, hvor der er endnu flere Invalider beskæf
tiget end 10 af hvert Hundrede. Ogsaa iDijon og Ereusol
bliver de 10 "/o af Arbejdspladserne besat med krigsinvalider; dog bliver selve Procenten ikke noermere omtalt
her, da der i disse Egne ikke forefindes arbejdslose krigsinvalider. Efter Meddelelser der er indgaaet fra for
skellige Amter findes der f. Eks. i Nancy. Nantes, Tonlose
og Lyon heller ingen arbejdslose krigsinvalider.
Enkelte Arbejdsinspektorater, saasom dem i Paris,
Nancy, Lille, Rouen og Marseille er af den Anskuelse,
at 10 af hvert Hundrede Arbejdspladser er en for hoj
Procentsats og navnlig i saadanne Virksomheder, hvor
den overvejende Del af Arbejdspladser er besat med
kvindelige Arbejdere. Dog har Inspektoraterne i Nantes
og Bordeaux sluttet sig til ak bibeholde Ordningen, 10 af
hvert Hundrede, da man bor tage i Betragtning, at naar
der indtraf en hvilken som helst krise, vilde krigsofrene
faa fuld Beskyttelse.
Ara mange Inspektorater indkommer til Gengceld
ogsaa mange daarlige Efterretninger, faaledes berettes
der fra Nancy, at mange Arbejdsgivere kun vil anscette
eller beskceftige letsaarede, som f. Eks. i Jernftoberier og
ved Bygningsarbejde, og de klager endda over, at krigsinvaliderne stiller for store krav. Inspektoratet i Ardennes
beretter, at der er mange krigsinvalider, som ikke engang
vil modtage de Stillinger der bliver dem tilbudt, da Lonningerne ikke er tilsvarende. Inspektoratet i Lille klager
over. at det er svcert vanskeligt at faa Stillinger til dem
der lider af en Lungesygdom eller af Gasforgiftning.

3. Samlede Resultater.
Ester de Meddelelser som er indgaaet fra samtlige
Arbeidsmspektorater viser det sig. ak Arbejdsgiverne i et
overvejende Antal er villige til ak anscette 10 Arbejdspladser af hvert Hundrede med krigsinvalider. Naar
Procentsatsen af den Grund ikke naar de 10 af hvert
Hundrede Arbejdspladser ligger det for den storste Del i
at der er Mangel paa Efterfporgsel af Arbejde fra kriasinvalider og ikke af den Grund, at Arbejdsgiverne fcetter
sig imod denne Lov. For Arbejdsinspektoraterne har
det vcxret vanskeligt at faa fastflaaet et nojagtigt Antal
af Procentsatsen, paa Grund af, at mange krigsbeskadigede hemmeligholder deres Invaliditet, for at nndaaa
en eventuel Lonnedscettetse.
Italien.
1. Lovgivningen.
Loven om Pligkanscrktelse af krigsbefkadigede (vgl.
die Studie des Internationalen Arbeitsamts «Die Arbeitsfürsorge für Beschädigte» Genf 1923) omfatter faavel
offentlige som private Virksomheder.
Offentlige Virksomheder og Foranstaltninger har en
krigsbeskadiget for hver 10 eller en Brokdel paa 10 ved
Besættelser af Pladser i Stillinger som Aorretningsforere,
Regnskabsforere o. l. Denne Brokdel forhojes til 20 af
hvert Hundrede naar det handler sig om Bescettelse af
Pladser i underordnede Stillinger.
Private Virksomheder har derimod en krigsinvalid
paa hver 20 Arbejdspladser. Helt eller delvis fritaget
for Efterkommelsen af denne Lov er saadanne Virksomheder der kan eftervise, at de fremfor andre Virksomheder
har soerskilte Arbejdsbetingelser. Antallet af krigsbeskadigede, der kan begunstiges efter denne Lov, er 216 768.
Efter den sidste statistiske Opgorelse er Antallet af krigsinvalider vel nok 257 668, men heraf er ca. 9000 Svcerbeskadigede, ca. 28000 Lungesyge og ca. 4000 aandssvage
Krigsinvalider undtaget Loven for Pligtanfoettelsen.
2. Gennemforte Resultater.
Efter den sidste Opgorelse beskæftiges der 110 100
Krigsbefkadigede i Virksomheder, der falder ind under
denne Lovs Bestemmelser og som fordeler sig saaledes
ak 46 500 er ansatte paa skats- og kommunale kontorer
eller paa andre offentlige korporationer, og 63 600 paa
private Virksomheder.
Ved Bedommelsen af disse Tal maa man tage i
Betragtning, at der er talrige krigsinvalider som har
deres eget Erhverv, og Landarbejderne er der draget Omsorg for, gennem Organisationen af Landbrugskreditforeningen, ved Lov af 19. Juni 1924. Ifolge Arbejdsan
visningen for begunstigede Personer stod der i Lobet af
andet Halvaar 1927 et samlet Antal paa 1646 Pladssogende krigsinvalider overfor 2425 Fordringer fra Arbejdsgivere.
Efter Rigsamtets statistiske Oplysninger
fremgaar at der kun forefindes et ringe Antal (ca. 1000)
arbejdslose krigsinvalider. Herved har man naturligt
ikke talt hver krigsinvalid; da der forefindes krigsinvalider, der ifolge Natur eller krigsbefkadigelfe ikke kan
blive beskæftiget.
3. Foelles Bedommelfe.
Rigsfammenflutningen af krigsbefkadigede i Italien
anser Oprettelsen og Haandhcevelsen af Loven af 21. Ang.21
som et af dens storste Resultater. Denne Lov vil derfor
blive betragtet som fortrinlig, da den ikke alene blot

„Krigs-Invalidensorger for Ansættelsen, men ogsaa drager Omsorg for en
varig Beskæftigelse og tillige giver den Beskæftigede samme
Lon andre Beskæftigede faar. Gennemforelsen af Loven
er overgivet til Rigsamtets provincielle Forsorgelseskontorer, der for de flestes Vedkommende forvaltes as en
Krigsinvalid. Ligeledes maa Amtet sammen med de provincielle Forsorgelseskontorer iagttage Lovens Haandhavelse.

Aortsoettes i nceste Nr.

Afrustning.
Endskont der endnu findes Millioner af Mennesker
der lider as de grusomme Folger fra den kun 10 Aar
tilbageliggende store Verdens-krig, moerker man hele
Verden over ikke stort til Afrustning, hvorimod Aanden,
ogsaa i de Stater der militærisk set ikke kan maale sig
med Stormagterne, spoger for Rustning.
Efter at det til at begynde med saa ud til, at der ingen
Penge eksisterede til at bygge Reserve-krigsskibe for i
Tyskland, har deri tyske Rigsdags Husholdningsudvalg
ved en Forhandling med Marineetaterne den 5. Marts
med 15 mod 12 Stemmer bevilget den forste Rate der fordredes til Bygning af et panserskib, og dem der gjorde
Udslaget var Centrum, dem. der forud havde talt imod
en saadan Bevilling. IItalien blev fornylig en ny Undervandsbaad dobt af en italiensk Prcest, hvilket bekendtgjordes iDagspressen under en dertil trcesfende Overskrift,
„Et velsignet Mordredskab."
Mar man forestiller sig dette, saa vinder de Ord
Betydning Victor Hugo, for 80 Aar siden i Aaret 1848,
udtalte ved Aabningen af Pariser-Freds-kongressen.
„En Dag vil komme, hvor man i Museerne vil fremvise en kanon, som man der i Dag viser et Torturredskab,
og Folk vil forbavses over, at der har eksisteret saadant
noget. En Dag vil komme, hvor man vil se de to uhyre
Landsgrupper, de forenede Stater i Amerika og de forenede Stater i Europa staaeude Ansigt til Ansigt overfor
hinanden og give hinanden Haandslag. udveksle deres
Produkter. Handel. Industri, opdyrke deres Jord. kollonisere Hederne og forbedre al Frembringelse paa hele Verden.
Mine Herrer! Freden har varet i 32 Aar og i denne
Tid er den uhyre Sum paa 128 Milliarder bleven udgivet
til krigsmaterial. Tcenk dem, at Europas Folk, i Stedet
sor at mistro og misunde, havde elsket hinanden; gaa udfra,
at man havde sagt dem, at man er et Menneske forinden
man er Franskmand. Engländer eller Tysker og at
Menneskeheden var en Familie, for der gaves Nationer
og Hjemland.
Scet at den store Sum paa 128 Milliarder der saa
unyttig og vanvittig er bleven sorodslet for Mistilliden
var bleven anvendt for at skabe Tilliden; eller at den
Sum blev anvendt for Freden i Stedet for til krig. eller
til Arbejde. Intilligens, Industri, Handel, Skibsfart og
til Landbrug og forestil Dem saa et deraf folgende Resultat. Var de 128 Milliarder bleven anvendt saaledes,
og Amerika og Europa havde vceret enige om dette, hvad
vilde der da vcere sket? Da vilde Verdensbilledet havde
set ganske anderledes ud. Store Landstrcekninger var bleven gennemskaarne, Floderne var bleven udgravede.
Bjerge gennemboret og alt var bteven gennemkrydset af
Jernbaner, Handelsmarinen vilde derigennem blive sorstorret hundredfold, og ingen Steder var der Land der laa
unyttig hen til Hede. Brakland og Sumpe. Man vilde
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bygge Byer. hvor der nu er ode Marker, og Havne, hvor
der nu er Sandbanker. Asien vil blive tilbagegivet til
Civilisationen og Afrika til Menneskene. Frem af Folkets Arbejde vilde der blomstre Rigdom og Velstand og
den store Rod og Elendighed vilde ikke eksistere mere."
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Aabenraa Afdeling

I

afholdt Medlemsmode Torsdag, den 6. September Aften
kl. 8 hos Lorenz Hansen. Vestergade. Formanden, kammerat Gude. aabnede Modet og bod Velkommen.
Dagsordenen blev godkendt, hvorefter Formanden
aflagde Beretning fra Sommerstævnet den 12. August.
Regnskabet udviste et Overskud paa 677,73 kr. Der
blev efter en kort Droftelse vedtaget at afholde et Gaafespil Lordag. den 3. November d. A. i Lorenz Hansen's
Gcestgivergaard. Der skulde spilles om 23 store Dobbelt
gevinster.
Et Forslag fra P. Schmidt om Oprettelse af en Spare
forening blev henvist til Behandling ved nceste Mode.
da man forinden vilde se at saa oplyst om der var Interesse for et saadant Foretagende. Et Forslag om at
oprette en Broendsetsforening blev afvist. Forsamlingen
vedtog enstemmigt efter Forslag fra M. Petersen at fordele 200.00 kr. af Sommerstævnets Overskud til troengende
Medlemmer indenfor Aabenraa Afdeling.
Modet flutted.e ved 10 Tiden.
Bestyrelsen.
-!-
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Det bekendtgores. at de Gevinster der faldt paa
Nr. 2352. 196 og 1132 maa voere afhentede senest den
15. Oktober d. A., da disse ellers vil tilfalde Afdeling
Aabenraa.
Gevinsterne kan afhentes hos Cigarhandler H. Müller.
Skibbrogade. Aabenraa, Telefon 236.
Festudvalget.

Afdeling Augustenborg

I

afholder Generalforsamling Mandag, den 8. Oktober,
Aften kl. 8 hos Gcestgiver Bonde i Sebbelev.
Dagsorden:
1. Beslutning om Afholdelse af det aarlige Gaasespil.
2. Regnskabet. 3. Forskelligt.
Der bliver serveret gratis kaffebord til alle Deltagere.
Alle resterende Bidrag samt Bidraget for Oktober
Kvartal bedes betalt ved Forsamlingen.

bestyrelsen.

Krigs-Invaliden"

I

Rinkences Afdeling

afholder stort Lottospil i Rinkences Overkro Zondag, den
7. Oktober d. A., Aften kl. 8.
Der spilles om Goes, Abnder og Harer og efter
Lottospillet er der Val til kl. 1.
Alle omliggende Afdelinger indbydes herved venligst.
P. F. V.:
A. Hinrichsen.
Alle Foreningsmedlemmer, der har Esteraarskonfirmation og onsker ak saa Foreningens konfirmationshjoelp, maa henvende sig til Formanden inden 5. Oktbr.

Afdeling Sonderborg
afholdt ordincert Medlemsmode Torsdag, den 6. Septbr.
Aften kl. 8 paa Fagforeningshnset.
Proecis kl. 8 aabnede Formanden Modet og bod
Velkommen, hvorefter han oplcrste Dagsordenen, der blev
godkendt.
Som Modelokale for Vinter-Halvaaret vedtog For
samlingen ved skriftlig Afstemning at tage Colosseum.
Der besluttedes efter en lomgere Droftelse at tilsende en
Advarsel til de Medlemmer, der skod i Restance med
kontingentet for to kvartaler og at slette de Medlemmer,
der stod i Restance for tre kvartaler. Efter et frem
kommet Forslag vedtog man folgende Bestemmelse:

„Medlemmer, der beskæftiges ved Foreningen ved
en eller anden Foranstaltning, maa fremvise den sidste
kontingent-kvittering. Viser det sig. at den Betrcesfende staar i Restance, kan denne kun blive beskæftiget,
naar Vedkommende ikke har noget imod, at det reste
rende kontingent bliver fradraget ved Udbetalingen
af Lonnen."
Efter at man endnu havde droslet forskellige Foreningsanliggender sluttede Modet ved 10 Tiden.

H. C.

I

Sonderborg Amtsorganisation

Amtsorganisationens Basar.
Vi meddeler herved vore cerede Medlemmer inden
for Sonderborg Amt, at vor aarlige tilbagevendende Basar
afholdes den 3. og 4. November d. A. paa Centralhotellet
i Sonderborg. At ogsaa denne Basar vil saa Stotte og
Hjoelp sra alle, baade fra Land og By, tvivler vi ikke
om; da de Midler, Amtsorganisationen herigennem ind
vinder, gaar ud igen til Gavn og Glcede i Hjemmene
blandt vore syge og trcengende Medlemmer. Alle er
med til at skokke en god Sag. Ogsaa vore Myndigheder
har stillet sig velvillige overfor os igen, idet vi nu alle

rede kan underrette alle om ak Basaren er bevilgek. Det
goelder nu bare om sorUdvalgets Vedkommende ak ar
rangere Basaren saaledes, ak den ikke kommer til ak skaa
tilbage for de tidligere afholdte Basarer, men den Side
af Sagen tor vi vist heller ikke se morkt paa, der vil ske
noget ganske Nyt. noget der ikke er blevet set ved nogen
Basar sor; men hvad det er eller bliver skal vi paa nuvcerende Tidspunkt ikke udtale os om. Alle maa scette
deres krcester ind igen. og vi tcenker her scertig paa dem
der scrlger Lodsedler. Ellers vil alt blive foretaget efter
samme Fremgangsmaade som er kendt fra de forrige
Aar.
Derfor, kammeratinder og kammerater, hjcelp med
til at ogsaa denne Basar maa blive en vellykket Basar
til Gavn og Hjoelp for vore kcere trcengende.

Udvalget.

Bekendtgorelse.
Ifolge Amtsorganifationens Beslutning bekendtgores
herved, at Haandvcerkere, der onsker at udstille Mobler
eller andre Genstande lavet paa eget Vcerksked ved vor
Basar, der afholdes den 3. og 4. November d. A. paa
Centralhotellet i Sonderborg. maa enten personlig eller
skriftlig henvende sig til Formanden, Hans Petersen,
Bjerggade 25, Sonderborg. inden 25. Oktober 1928. kun
Medlemmer af Foreningen kan faa Lov kil ak udstille.

Udvalget.
^leääelelse f r a

Invaliäensevnet.

Kon8ulwtion for militære Invsliäer 0Z 833äsnne8 efterwäte 8smt kentesn8oZere vil gf en gf Xeevnets Kon8ulenter
0Z en I _Iä8enäinZ fra ^sevnets Kontor i Oktober ^laaneä blive
sfbolät i
Aabenraa, Sygekassens Kontor, Ssnclergacle 12,

äen 2., 9., 16., 23. oZ 30. Kl. 230^fterm.
I'snäer, Hlissionsbotellet, Storegalle 9,

äen 10. oZ 25. Kl. 2^ Lfterm.
äen 18. Kl. 2 Lfterm.
^sgumkloster, ttotel
Ko)?al, äen 12. Kl. 230 ^fterm.
ttelleVacl,
KlsVer Ls, äen 29. Kl. I ^^fterm.
Skserbsek, kablings ttotel,
äen 26. Kl. 3^ Lfterm.
^oftlunä, Trösel,' ttotel,
äen 19. Kl. 23<> ^fterm.
ksääing, ttotel
Koääing, äen 3. Kl. 2»o ^fterm.
Invgliäer oZ efterlsäte, samt ^entean8oZere, 8om on8ker
at Zore LruZ sf äl88e Kon8ult3tioner, mss sene8t 3 OsZe inäen
äen Osto,
bvilken äe 3Zter st Zive ^oäe, meääele Invsliäenssvnet i SonäerborZ, til bVilken Konsultation äe aZter st
Zive ^loäe, for at Veäkommenäe8 ^kter kan blive meäbrsZt
til Kon8ultstionen.
Kon8ult3tionerne — Veä bvilke äer ikke er I^ejligkecl
t!l at blive lsegennäerssgt — uff>oläe8 kun for 8gg viät Z^sevnet
rettiäiZt moätsZer ^nmeläel8er til 8smme.
tinglev, l'ingleVbus,
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„Krigs-Invaliden' redigeres af H. Clausen - Sonderborg, Kastaniealle 6, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Hnvaliden" med kildeangivelse er tilladt.
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8krseäckermester
klikkenslager - 8kttertsekker
8snäerborg - I^iliegaäe 9
uäforer alt 8krssääerarbejäe
etter Naal i I. Kl. I^äfsrewe.
^ernbsnegacle 25a
filial af 8oäal farveri(v>8 a vi8 ^mt8banegaaräen)
og 'Iojren8ning8-ftabli88ement

OsnKi'sIvssIlei'iel
Ka8taniealle 38 (Okr. Okristensen) Telefon 704
anbefaler 8ig til Publikum8 Velvillie
8pee: ^Vlanclietlinne^. ^L. Lo^et Iievte8 vß krin^es overalt i L^ea

Jörgen
Maller
<Weh.: Henry Nqmand»
l^elef. 217
altiä stsrste t^äValg i
l'elef. 217
kenkram, Kskkenuä8t^r, (Zla8, foreelssn og elektri8ke Artikler
K. M >

krima AlaßäeburZer 8urlcaal
letltvZenäe Zronne oZ Zule ^Lrter
anbefaler

?eter Zönmcksen
perlegaäe W

8S^V^K0l?(;

^elekon 446

8tsrste ^läValg paa placlsen

öslbkl

Nsbler

anbefales
forretningen er asben
I^Ver-vage fra Kl. 8—7

l^orclag fra KI. 8—10
ferlegaäe

63 - - 8on6erborg

8snclerborg selä8te
Kolonialvarekor retning
Q. Hanssen ' 8snäerdorA - lelek. 119 0A 120

»KIVS
8snäerborZ
8torste Special-korretninA i Herre- ox vrenZe-^aräerode

kolllekanlken kor
^ls oZ 8unäeveä
(^ktie8el8kab)

8SI>IV^K0K(;
Aktiekapital og Ps8erver:
Kr. 1 246 000,00

Chr. Otten
(Zlsrmester
8S^vfpL0p(Z
perlegaäe 68 - Telefon 354

Telefon 371 - ferlegaäe 54
8peeialitet'.
Daglig krisk brsenät Kakke

SI
p.
fxport-Lr^ggeri

8muk c>Z byggelig Ps8taurant
veä 8tranäen

k^ens beäste krsä
bagS8 Ii08

devare 8uM6l>6n

Fr. Matzelt - Blikkenslagermester
8t. Kaaälm8gaäe 17

- Telefon 810

8tort I^ävalZ i Xodder-

M ^eod86li
8snäerborZ
telefon 229 - I^l. I^aaäliu8Z. 3
kiullegaräiner, (Zaräinbrseääer

8S^VLI?k0Ii(Z

Krimier

Kan De
faa 8tsrre
c>Z b illigere, men ikke beäre

s

Larmer- oZ krissrsalon
er nu ii

l_00l<

-n, k°- Thomas Alen
Konditori oH Kaveri
ferlegaäe 66 - telefon 354

0Z ^e88inAAen8tan6e
samt alt til ^lusdoläninZ dendsren6e

Olie-, farve- og l'apetbanäel
en äetail
en grv8

8snclerliorß

Hotel „Lellevue
8onäerborZ
Inäeli.: frit^ l^arät

og leve
lssnge,
ärik Kaäium-Vanä fra ttelligvanä8kiläen korkssr-l'onäer, äen
Kiläe i Veräen, om bvi8 fortrinlige 8unäkeä8Vanä Historien
8kriver lielt fra äet 16. ^arbunäreäe op igennem Häen. — faa8
paa alle floteller og bo8 Kobmssnä i form af: Original-/^ftapning in natura, Paäium-Litron- og flinäbserlimonaäe, paäium^pc>llinari3 — Depot kor 8onäerbor^ og Aabenraa ^mt Veä
NI88flVK8cttI1VlK^ - ciotbeZaäelZ - 8snäerborZ - ^el.649

Vil llk

«^8

forlanZ altiä

LUI?. VVOl^ff, 8onäerborg

62

5. C. Eggert
LoMMKer! - kogbinäeri
8S^V^K0I?(Z

Asmus ketersev
8snäerborg
anbefaler alt i Kolonialvarer
- - til rimelige ?ri8er - l'elefon?^ - Oybbolgacle 11a

Aktieselskabet
LrvaZer

WW^

Lraasten

C. ^orlüc^
8t. Pauli - telefon 176
Kaveri - Konditori oz Lske

Ulök U LsillMkr!
flar äe Lrug for
en Zoä L^lcle eller ^^maskive,
äa ksb äen
bo8

8srerisen
Lroager
Reparationer uäkores liurtiZt oglzillißt

Leäste Vsrer!

telefon

210

LilliZste priser!

^eter AnÄerssn :: Traasien
8or8te Indvalg i

IVIanukakturVsrer, Qaräiner, l'rikota^e, /Vrbejästgj, 8mssting

Annoncer fra Ssnderborg, Broager, Graasten.

»vin,«!' 6 ^«ngvnsen ^ ze

k^r. tingleff's

Herrel^Iseder
telefon
575

^

Kiiiigs«

kivksncl I.ulTss LjerZZsäe
25

^pecialvXrlcsteä tor (^m6eruä8liIininZ
ttvtLI.

International
LiIIiZ8te ffotel oZ 8pise8tecl
' paa Plaä8en
- anbefale8 8vm ^o6elokale
- - for foreninger - -

^ob. I^umbeck

Carl A. Vielsen
(tiäl. ^mil (Zaäe)

Maskinfabrik
KeparationsVserksteä

8iIksborZ ^ejerima8kiner
Nellemtr^k8 VarmeanlseZ

- -

for Kirker
- telefon I^sr. 19

VrinZer dermed min

og fkI8S«8^l0I^
8smt min

og t0K^K8f0KKLt^l^(Z
i velvillig frinärinZ

8onäerborg - KonZevej 58
Kul, Koks, kriketter, krsencle

Iksfss

lagerkontor veä Kulkajen
telefoner ^Ir. 38, 23 oZ 404

smager beäst

5 N.
Vinbanclel
8SNV^KK0ki(Z
Vil ve kaVe en (ZroH
forlang ^Nailanä's

liMMöl kW
^tksLlisickpliksZkn
Elektriske Installationer
Paaäliu8torvet 5 - telefon 35
Uäforel8e af elektriske l)?8' oZ KraktanlssZ
- KsäioanlseZ, p^rer, ^8ekroner
^le6Iemmer sk XriA8illvaIi6ekoreninAev
illärommes 10»/« k^sbzt pss sile Vzrer

Hotkl ^l88UNlI

Holxer Hansen

8SXOLPK0^Q
telefon I^lr. 70
- ^säelokals Kon8ulent ?eter8en trseffe8
- paa Motellet -

telefon 274
8tor8te l^aZer i pgsne
porssrinZer, Lryllup8Zaver i
Lulcj, Zglv, plet oZ I^ikkelvarer
(ZraverinZ oZ pepsration
uäfors8 i eZet Vserk8te<1

^VI. Dralze
^bleZaäe 7 . telefon 637
I. KI. Kolonial-, Delikatere- oZ peäevare-porretninZ krsll - frugt - Lbokolacle

V. -lO^SNNSSN

(^0.

(ved Paaclku8et)
Manufaktur - Damekonfektion og I_Iä8t)?r8forretninZ
Aocle Varer ^il IzilliAe briser I^os

k. /^niinv
^lsrrekavnegaiZe 8, 8onclerborg

L^xotdekkorrstuuiA

IlrmaZer
8snäerborg

juveler - (Zuläsmeä

?. Kjser

Optilcer

- lille KaaclbusgatleI (Vecl kaallbuset)

f0K8IK^II^(Z88Ll8K^klt

Danmark
tegner alle 8lags forsikrings
Zennem p. ^88^
flavbogacle 100 - 8snäerborZ
U.
Automobiler, ^NotoreMler
Keparations-Vserksteä
8SXOLPL0P(Z
telefon 386 - ^>8Za6e 22

8tueure

tel. 453

8on6erborZ

l^el.453

Kontor kor (Zrun^bogsager
fjenäomsbanäel - Kontrakter
testamenter m. m.

^!el „KsdkliiiW

- Vsekkeure - I^ipsure - lommeure
alt i prima Kvaliteter
8iäste I^^beäer i ^rmbaanäsure altiä pas lager
laZer i kriller til billiste vaZspriser, tk. LIas, moäerne kawillZer
Husk! pas Vserk8teäet uätsre8 lcuo 8vliät oZ Zoät ^rkejäe
^Ile Reparationer loe<!

8snäerborg
anbefaIe8
Peel Letjening, Zoäe Varer
August 8taark

Raadhuslorvel. Sonderborg

Haus „Adalbert"

ll

8on6erborg
fl^ZZeliZe Vssrel8er
- (Zoät Kokken ' private Laller Peter Lbristensen, telef. 250

IH esog Z.V.Zensen'
konditori L Cafe

Großer und kleiner Saal sowie klublokale, alles modern und neu
eingerichtet. Die schönsten und modernsten Räume Sonderburgs
bringe ich in gütige Erinnerung

Jorgen ^näersen, 8onäerborZ
Det storste l^ävalg
ven beäste Vare
ven billigste pris

^uZU8tenkorA
Kun

koätsj

Xontektion

keter Hansen

Kleinsmeck - ^nZU8tenborZ
L^ZninZ8be8laZ - jerngitre
peparation8Vserk8te6
faa8 f>08
tel. 33 ^uZu8tenborZ ^el. 33
8pec.:
Automatiske VanäVserk
^ens kenäixen, 8laZterme8ter
anbefaler sine lokaler.
k
^
o
r
lang t i l b n t l !
^.uZu8tenborZ - telefon 78
8tor Zammel I^ave.
LMleban^el - I^sye L)?KIer
Qummi - Pe8srveäele

Slotsholellet 1'A.kodogpaalleg

O

A. Andrefen
Telefon ^uZu8tenborZ 36

Bageri og konditori

^rbs-iiKt x. Zimmemann

Annoncer fra Sonderborg og Augustenborg.

XKIQ3-INV^,I.II)L>1

koksen

S k o kun
w ?z
Q. T.
s' W°
N> >

5. ^srZsnZ

OLN 1. K0VLNLLK 1928

Nr. 8

öuckarci -

foretag

^ .5
^ K
jVlobel- og k^gningsmaskinsneäkeri - I^Fbro 18 Dy «

dlir. joliannsen
LilliZe ^sbler fra

Deres

eZet Vssrksteä

Inclksb

Kskeni»ss vnug»Gonsning
forer kun I.-Kl. Varer til absolut billigste priser!
telefon 368

- tturtiZ

og reel Letjening

-

kos de

telefon 368

Handler ogsaa med lkke-IVleälemmer!

averterende!

kob Eders Forbrug af

Cigarer - Cigaretter - Tobakker
Kos tt.

cigarforretning

SkibbroZaäe - ^sbenrsa - telefon 236

Nobel,
og Bygningssnedkeri
eigkislenmgasin

Usnsen

Skomager, Vesterg. 16
uciksrer alle Skotsjsseparationer
til moderate priser

VesterZsäe 10 - Aabenraa

Run I^aanäarbejcle

Veler Zessen

^lle bor Kanäle kos

konfektion-ogManufakturforretning
LwreZaäe 19

-

Aabenraa

Spec.-^täelmZ tor Ilerre-Xonfektion

^snäer
0LlOLIL!LILILIlIZLILicZLILIL,L>cZOOLirZ0llL)L>ciLIL,cZ^

o
o
c,

^IsssaZelzetiandlinZ

cz
°
ci

Z
o

elektriske I^sbsäe
8)?ZeNmn3stik - elektrisk

Z
o

o
^
o

NsssgZebekanälinZ
Leksnilllnx gives
efter I.zeAe.0r6inatioiiI

^
o
^
o

o

L>

Krigsinvalid

Henning,

^

Z

I^LLgeautor. og eksgmin.

Z

Z
o

Nssssr og 8)?ZeZ)?mnZ8t

^
^

o

^srreZaäe 40, i^Igäerslev

o

telefon 76

ver Kobes lieäst 03 billigst!

^bro 12

- telefon 506

^Vlin I^astbilkorsel
og k^lMekorretning
bringes i velvillig Erindring

Ätt i herre-konfektion
Arbejdslsj og Aoloj
Kobes beäst og billigst kos
VNK.
telefon Z56 - SonckertorV

Kontant Salg

^

til smaa priser

tvicken L>l V^0, /Aabenraa
psmskerrecl 32

H./L

telefon 281

Dame- og Herrelingeri - ^erre-Xon5ektioo - Arlie^clste^
^recle tlusmodre korlang

Sunslhonning

fra
Aabenraa IlonninZkadrik

Visfen
lockl ^ lVIgltiik8ksi ^ , / V W ! ! s > - Heinrich
Sog»

Annonce kra haderslev
LI

-

-

jlauriiT ^a^o^ssn

^

v

Herre I^ontektion
8^rsedderi

Materialog vilikatesseforretning

og Kunsiksneßel

l^snäer, VesterZaäe 24

"7sn6er, LtoreZscle 26, l'lk. 342

kob Jeres

bissen
Skomagermester
kun
solidt Jodtoj til rimelige Priser
Lceder- og Raagummifodtoj
repareres samme Dag

«Zodlgj

wienerbrod

d s kiggelsen
i l'snäer
og ve bliver tilkrecls

Annoncer fra Aabenraa» Haderslev og Tsnder. Slot de averterende!

Kob ^Vlanufakturvarer j
I). k. Langv?aclt
„IVIsgssin ilu lüontl ^
Urmager, (Zuläsmeä og Optiker
Stsrste l^äValg -- keclste Vare -- killigste priser Stort l^ävalg, Lillig8te Pri8er - separationer Kurtig8t og billigst
in68sstte8 -- Lilleäer inärammes
tZygaarcls Skrseciclerforretning K
Vinclue8pucl8ning i Abonnement
lelekoo 89 bringes i velvillig frinäring Stormlilolilleo 4
Qlarmester
SIot8gaäe 1 .. telefon
246
ksber og 8sslger foreningen8 ^leälemmer beäst veä ^
telefon 83
kakiet 28
Lencles overalt!
8en6es overalt'

Vil De spare Penge?
bor ve Kobe v-r-s »l-aufzliwrv-rer, Konfektion. Iijliot-ze s-mt 5>iot»j
k ». »u«0cv»ll?, »silenslsv
8ig tiltil Stemning
af Kisver separationer
Knud Orbesen . Haderslev
og harmonium^Vlanbefaler
8smt
alle
faget
benliorenäe
korvet- (Zlas
10 og porcelsen
. vübner I>Iöbbe, 8toregaäe 69i.
Isenkram » l^^st^r
?Iommerbanclek
Direkte
Import
af 8Ven8k ogLillig8te
fin8k ^rLelast
Velsorteret
Imager!
Pri8er!
vecj blavnen anbefale8 til foreninger
ttenr)? ^Kristiansen - ttaäer8lev - telefon 41
telefon 869 ttans tteisel
telefon 869
for8og mine fortrinlige
Kvaliteter j MR
Lykle billig8t i
I^eonkarä
Li8peg. 16, ffa<jer8lev, l'elef. 766 D< a k k e
Konserves,
Vs8tergaäe 58 - - »aäer8lev(!^IcIe5orretninA -Kolonialvarer,
- til billigste
priser Vine
- at 8e inä til
Qocis. solicls iVIsdlSkf>U8>< Hans Markensen s G«slgiveri
ksbes beä8t og billigt i I^O^tt's, ^lsbellager
I^srregaäe 34 - l^acler8>ev
(Zravene 15 i (Zaaräen - »acler8lev - l^elef. 697 - privat l'elek. 1020
Drik altiä
ttojgscle 5
1^.
«sMcle 5
1. v ^ l _ ' s
er sb8olut L^en8 billig8te Lkomager. - Kssgummi pa3lssgge8
ffver Dag fri8kbrssnät fra eget Lrssncleri
Kul - KoI<8 - 6ril<ettel'
^elekon ll)83
I W ^omkrusti 8 i telefon 91 og 1191 -- Kontor og ligger: ^ester8ti 7
Le68te og billig8te Inäksb88tec1 er „I^a^iomagasinet"
^nnsK ^onn,Zun.
forlang overalt
Ztlkani VI.
I^a^er eller pilsner
Depot- n^vfksi^v
for ffaclerslev og- Omegn
c«i?.
^^s^vpv^ i
5 Z0»««II« ^SKvciVSci«,
»s^snslev
5
8lagteri og fabrik
^
Haderslev - Lavgade 2
Is
Psl8er
Specialitet
i
paaleeg
8amt
rogeäe
Varer
Urmager og Gulclsniecl
^
(garanteret eget fabrikat)
^^
i v TG killigste
Ltort delvalg til sniaa priser
^ ^llegaäs 8 8e priserne i Vinclnerne Li8pegaäe 9 ^
Reparationsværksted
L. Nielsen konäe's
Li'senrls^i'up pr (?raml)^ x Z.??I^u8k
K? ORKK1' UINv
r-l. nr. is d^ler 0A d^Iedele enAros r-i.nr.iz
Slagtergade
35 - telefon 532
^liclielin vK ?irestone ^uto- oZ ^lotorc^kleAummi
0pel, Lxelsior, eaxxenav, Svalen ox populär cykler
..Naumann" Symaskiner og Cykler
SamtliZe L^lclereserveäele
ankekal
es tiloveralt
sllerl,illiß8te— DaZspriser
I^ober Iette8t - Varer !eeng8t
korlianälere
antsZes
NL. Do Del brugte Automobiler sselxes billixst
^omfru8tien 4
telefon 738
Annoncer fra Haderslev og Vrcendstrup.
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s for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
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„Liamac"

Gennemfsringsresultater fra Loven om Anscettelse
og Beskceftigelsespligt for Invalider.
Fortsættelse.

Af ZNaximilliam Brandeih

S st e r r i g.
1. Lovgivning.
Loven om Anscettelse af Invalider af 1. Okt. 1920
(vgl. die Studie des Internationalen Arbeitsamts, „Die
Arbeitsfürsorge für Beschädigte", Genf 1923) forpligter
alle i Drift vcerende Virksomheder, deri er alle Bjergvcerker og statslige Virksomheder saavel som Virksom
hederne paa Landet og alle Skovbrug indbefattet, sig til
at anscette en krigsinvalid hvor der mindst er 20 Arbejdere beskceftiget. For Virksomheder, der beskæftiger
over 20 Arbejdere, maa de mindst paa hver efterfolgende
25 Arbejdere anscette en krigsbeskadiget. Dette Pligttal
kan efter Bestemmelse gennem Ministeriet blive nedsat
for bestemte Egne eller i forskellige Virksomheder, hvad
der er bleven gjort i mange Tilscelde.
Ret til denne Anscettelse har alle Invalider der er
mere end 45 ^ arbejdsudygtige. Invalider der ligger
under 450/0 Erhvervsudygtighed kan ogsaa blive begunftiget efter denne Lov, saafremt de ikke er i Stand til
at finde noget Arbejde eller staar i Fare for at blive
afskediget.
Tit disse pligttal medregnes alle ansatte Blinde samt
Virksomhedens egne Civilinvalider med en Erhvervsindskrcenkning fra 450/0. Overtagelse af Landejendomme og
andre Ting. der kan sikre Invalidens Livsophold, bliver
regnet som Erstatning for en Anscettelse. Lonnedsoettelsen
af Invalider maa finde Sted. naar det kan eftervises, at
hans Arbejdsevne ikke svarer til den Lon han oppebcerer.
En scerlig Opsigelsesfrist fremgaar ikke as Loven, dog
maa samme ikke vcere mindre end fire Uger. hvor Anslettelse af krigsinvalider er umulig paa Grund af ugunstige Sundhedsforhold eller forhgjet Livsfare ved Arbejdet,
har de betreffende Virksomheder at udrede en saakatdt
Udligningsafgift til en scerlig Fond, oprettet til at understotte saadanne Invalider, der paa Grund af deres Sund
hedstilstand ikke kan komme i Betragtning ved Pligtanscettelsen. Denne Lov blev ved sin Begyndelse kun vedtaget
for et begrcenset Tidsrum. Blev dog senere gentagne
Gange forlcenget, sidste Gang ved Lov af 17. Dec. 1927
og indtil Udgangen as 1929. Eentralforbundet for Landsorganisationen for krigsinvalider og krigseftertadte, der
bestrcebte sig for, at Loven ikke kun skulde vare over et
vist Tidsrum, blev af Regeringen, paa Grund af Arbejdsgivernes Modstand i Forbindelse med den vanskelige
Tid, afflaaaet.
2. Gennemforte Resultater.
Antallet as krigsinvalider med en Erhvervsindskrcenkning fra 45 0/0, der falder ind under denne Lovs Bestem

S. Aargang

melser, var i Januar 1927 33 257, hvortil der endvidere
kommer 19 351 Krigsinvalider med en Erhvervsindskrcenkning mellem 35 og 45^/0. saaledes at det samlede Antal
af krigsinvalider, der falder ind under Loven, er 52 608.
(I December 1925 var Antallet 44 245.)
Indtil den 1. Juni 1928 blev der til krigsinvalider,
der havde Betingelse for at blive begunstiget ester Lovens
Bestemmelser, udstedt 18623 Anscettelsesbeviser (til 1. Juni
1926 ca. 14 000); i Sammenligning med disse Tal belob
Antallet af krigsinvalider, der blev ansat efter Loven
den 1. Juni 1928, sig til 10 600 (den 1. Juni 1926 til
8 246).
Det samlede Antal af Arbejdsgivere indenfor de
fabrikmcessige Virksomheder belober sig til ca. 600 til
700 000.
Tilvejebringelse af Pligtanscettelsesloven giver folgende Billede: I Aaret 1927 blev der i det hele udstedt
2 851 Auscettelsesbeviser: det vil sige, i dette Tidsrum
har et lige saa stort Antal, efter Loven begunstigede Invalider, sogt Anscettelse. I samme Tidsrum blev ialt
2156 Begceringer om Anscettelse gennemfort, hvoraf de
1700 var krigsinvalider og de 456 krigsenker. Antallet
af arbejdslose krigsinvalider er siden den osterriske Land
brugskrise i Aaret 1925 bleven betydelig mindre og anslaas til at vcere mellem 15000 til 17 000 arbejdslose.
Procentdelen af arbejdslose krigsinvalider var i Forhold til hele Antallet af mandlige Arbejdslose ved Slutningen af 1925 at regne til 12 af hvert Hundrede og
ved Slutningen af 1927 7,14 af hvert Hundrede.
3. Fcelles Bedommelse.
Efter det osterrigske Centralforbund for Landsorganisationer af krigsinvalider og krigsefterladtes Anskuelser
var der, hvis ikke Pligtauscettelsen havde vceret gennemfort, langt flere arbejdslose Invalider og som Folge deraf
megen mere Nod blandt disse. Beklageligvis er Fristen
angaaende Loven om Pligtanscettelse udlobeu ved Slutningen as 1929, og mange Arbejdsgivere haaber paa,
at Fristen ikke vil blive forlcenget. Centralforbundet vil
anse et saadant Skridt for en katastrofe, saavel for de
Invalider, der er bleven ansat i Stillinger, som for dem,
der venter paa at faa Arbejde.
De Fordringer eller Forslag fra Centralforbundet
som endnu ikke er bleven gennemfort ved Lov. vil blive
opretholdt og lyder saaledes:
a) Genindforelse af den oprindelige Lovs Bestemmelse
om. at det Broktal (Pligttal) for Anscettelse af krigsinvalider, skal vcere ensartet for alle Virksomheder, det vil
sige, at den Fuldmagt ZNinisteriet har til at nedscette Antallet ved Ptigtanscettelsen, bliver ophcevet.
k) De Invalider, der har faaet Anscettelse gennem
Loven for Pligtanscettelse, kan kun opsiges i ^sse Stulinger, naar den ved Lovens Gennemsorelse nedsatte
Invalidebeskadigelseskommission har anerkendt Opsigelsen.

„Krigs-Invaliden"
c) Udligningstaksterne for Invalider, der ikke er an
stillet, skal vcere paa samme Hojde som den gennemsnitlige
kvartaarlige Lon en Arbejder oppebcerer.
6) Arbejdsanvisninger for krigsbeskadigede skal overalt ske gennem Invalideautoriteterne, det vil sige i Osterrig
gennem Invalidebeskadigelseskommissionen. Ncevnke kommissions Udvalg for Anscettelse af krigsinvalider, der
samtidig har at varetage Invalidernes Interesser, skulde
have langt siorre kompekance.
Sluttelig fasisiiller Eenkralforbuudek, ak alle offentlige
kontorer og Virksomheder ikke fremviser et godt Eksempel
overfor de private Virksomheder, da der ikke foreligger
nogen Bestemmelse om. at krigsinvaliderne skal foretrækkes,
bliver faadanne Pladser ikke forbeholdt dem. Det samme
er ogsaa Tilfaldet med de offentlige Virksomheder og
Autoriteter paa Landet, dog kun selve Wien overskrider
Pligttallet og foretrækker at befcette Arbejdspladser med
Krigsinvalider.

Tyskland.

Det os anmeldte Referat fra Tyskland angaaende
Resultaterne af Loven for Svcerbefkadigede, er desvcerre
til den Tid, hvor vi afgiver denne Beretning til Trykkeriet,
ikke kommet os i Homde og Referatet vil herfor forst
fremkomme senere.

III. Stater uden en gennemgribende Beskceftigelsespligt.
Alle andre Stater, end de her anforte, der har indfort
Beskceftigelsespligt i offentlige og private Virksomheder,
lader sig dele i tre Undergrupper. Paa Grund af Pladsmangel vil vi kun fra de forskellige Grupper fremfore et
Par Eksempler fra en eller to Stater og indskrcenke os
med at give enkelte vcesenklige Bemærkninger.
a) Begunstigede Ansættelser i offentlige Virksomheder.

Velg ien.

Det serbiske kongerige.
Loven af 17. ZNarts 1925 aabner i Artikel Nr. 30
ZNuligheden for, at rentenydende Invalider, med samme
Arbejdsdygtighed som andre Ansogere. kan blive foretrukken
ved Besættelse af Pladser i offentlige Virksomheder, krigsinvalider kan ved Ansogning til saadanne Pladser ikke
blwe tilbagevist for saa vidt de. uden at udscekke sig selv
og andre Personer for Fare. er i Stand til at virke som
Embedsmcend. Efter en anden Bestemmelse i Artikel 32
af samme Lov, kan ZNinisteren for den sociale Forsorg
forpligte scerlig betegnede Kommunekontorer til at anscette
krigsbefkadigede, der har fast Bopcel indenfor det bekrceffende Amt eller kommune, i et bestemt Antal, fastsat
efter en Overenskomst mellem ZMniskeren. Provinsforvaltningen og Krigsofferforbundene. Denne Begunstigelse
er bleven forbeholdt de krigsefkerladte. ZNen her har
Staten i Stedet for, efter Loven for Efterladte, taget
scrrlige Bestemmelser angaaende Omskoling og Tilvejebringelse af Arbejdsmuligheder. Saaledes beskemmer
Artikel 29 af Loven, at forceldrelofe Born, Born af Invalider og andre Personer, som efter krigsbeskadigelsesloven har krav paa at blive ansat paa offentlige konkorer. saavel som disses Elevers Uddannelse helt eller
delvis bliver betalt af provinsciale eller kommunale Forvaltninger.
Saavidt er det Lovens Bestemmelser.
Efter de Meddelelser der er indgaaet, er disse Bestemmelser, scerlig af Artikel 30, kun bleven paa Papir.
Alle Forsog, der er bleven forfogt og foretaget gennem
de organiserede krigsofre, for at saa den lovmcessige
Ansættelse gennemfort, har desvcerre hidtil vceret frugteslose.
d) Frivillig Arbejdsforsorg for krigsofre.

Storbritanien.

Lige efter krigsflutmngen blev en scerlig Rigsplan
Ved Lov af 3. August 1919 blev Betingelsen for for beskæftigelse af krigsofre vakt til Live i Storbritanien,
Adgang for krigsofre i Stillinger ved Stak og kommune
der skulde give de Arbejdsgivere, som beskæftigede krigsog i offentlige Virksomheder vedtaget. Loven af 27. )uli beskadigede, visse Fordele og scerlig var det tilladt at
1924 bragte enkelte Abndringer og billigede krigsinvalider
anvende et scerligt Fortjensttegn i deres korrespondance.
en begunstiget Tilregnelse for ZMikcerkjenesten.
En indgaaende Fremstilling af Rigsplanen er fremgaaet
For at faa Adgang til de ncevnke offentlige Skillinger, af det Internationale Arbejdsamts Tidsskrift: „Die Arinddeles Ansogerne i fire Grupper. Den forste Gruppe beitsfürforge für Beschädigte" (Genf 1923).
omfatter krigsbeskadigede Alilikcerpersoner og andre krigsAmtlige Efterretninger fra det engelske Arbejdsinvalider, der paa Grund af deres Invaliditet, Skrobe- ministerium beretter regelmcessigk over Gennemforingslighed eller ved en kampenhed i Tjenesten paadraget resultaterne fra Rigsplanen. Efter den sidste Beretning
Sygdom eller Forvcerrelse af en Sygdom og derfor har fra April 1928 ligger Forholdene som her solger:
krav paa en Rente. Den anden Gruppe omfatter In..Det samlede Antal af private og offentlige Virkvalider, der paa Grund af ZIAlikcerkjenesken har paadraget somheder, der er interesseret i Rigsplanen. belober sig
sig en eller anden Sygdom og derfor har krav paa Renter, til 27 500. Foruden et Par mindre Virksomheder har saa
endvidere saadanne Militærpersoner, der hovedsagelig har
godt som alle Virksomheder tilsluttet sig Rigsplanen og
kcrmpet mod Fjenden, og ogsaa belgiske Undersaatter, som Antallet af krigsofre, der er bleven ansatte i Pladser i
ikke var mobiliserede, der paa en eller anden Maade har de foranncevnte 27 500 Virksomheder, belober sig i April
udovet Bedrifter, hvor der krcevedes stor Opofrelse. Til 1928 til 380000. Til samme Tid var der anmeldt ialt
den tredie Gruppe henhorer saadanne, der den 1. August 21000 arbejdslose Invalider kil Rigsplanen, hvoraf de
1914 var mindreaarige Born af Militærpersoner, der 7 000 kun var egnek til at udfore lettere Arbejder.
drcebkes i krigen, blev saarede etter hvor Sygdomme
Rigsplaueus Helhedsrefultat er, naar man tager dens
forvirredes, saa Doden var Aolgen, saavel som Born frivillige karakter i Betragtning at anse for forholdsvis
af Statsborgere, der blev skudt af Fjenden, borttranspor- gunstig.
keredes eller drcebkes ved krigerriske Handlinger. Den
Allerede i ZNaj 1924, har ek Tstedlem af Centralfjerde Gruppe omfatter alle andre Anfogere. Naar der udvalget af den britiske Legion i Underhuset fremlagt ek
ikke forefindes nogen Ansoger i de forste tre Grupper, Lovudkast, efter hvilket alle ledige Poster indenfor Staksudtages der saa Ansogere af den fjerde Gruppe. Fortrins- tjenesten, saasom ved ZNarineekakerne, Landarmeen, Flyveretten finder her ingen Anvendelse, da der i den Slags vcesenek skal forbeholdes saadanne, der under krigen er
Pladserikke kroeves kendskab eller Garantier for Betalings- bleven saarede, og arbejdslose, under Forudsætning af til
dygtigheden.
svarende Evner; men ogsaa alle Arbejdsgivere, der be-
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skceftiger 50 Arbejdere og som ikke har tilsluttet sig Rigsplanen, at de er forpligtede til at anscette en krigsbeskadiget for hver 50 Arbejdere, der er beskoeftiget i hans
Virksomhed. Som krigsbeskadiget gcelder her saadanne
Personer, hvis Invaliditet ligger over 40 ^/o til 80 0/0 Erhvervsndygtighed. Dette Lovudkast kom denne Gang ikke
til Behandling. Fornylig blev den dog af et Rigsdagsmedlem fremlagt til Behandling, der sandt Sted i Underhuset den 29. Februar 1928. For dette Udkasts Skcebne
foreligger til Dato ikke betydningsfulde Holdepunkter.
c) Inqm regelmässig Arbejdsforforg for krigsofre.

Tjekkoslovakiet.
Scerlige Bestemmelser angaaende begunstigede Anscettelser i offentlige Tjenester besiaar kun for Legionærer
oa saadanne Underofficerer der har gjort lomgere Tjeneste.
For krigsbeskadigede forefindes ingen scerlig Arbejdsforsora hverken ved Lov eller ved frivilligt Samarbejde.
'Allerede siden Aaret 1920 har Forbundene for Krigsofre gentagne Gange forsogt at stille Fordringer om. at
der ogsaa i Tjekkoslovakiet blev vedtaget en Beskæftigelseslov for krigsofre, saavel med henblik paa offentlige som
private Virksomheder. Disse Fordringer forte til Resolutionsandragender og Afbrydelser i parlamentet. Ogsaa
disse Fordringer gaar ud paa. at der skal anscrttes Invalider i Stillinger i offentlige og private Virksomheder,
med Opsigelsesbeskyttelse for allerede anstillede krigsofre.
Til Trods herfor har Regeringen ikke foretaget nogle
positive Forhandlinger heller ikke engang Forbundenes
udarbejdede Fordringer eller statistiske Opstande har kunnet
bevcege Regeringen til at foretage noget.
Afslutningsbemærkninger.
Lovene er for saa vidt traadt i kraft, men tromger
dog til en betydelig Forbedring og navnlig saaledes:
1) Forhojelse af forbeholdte Arbejdspladser til Invalider og Efterladte og Forogelse af Broktallet ved pligtanscettelsen.
^
^ ...
2) En gennemgribende Beskyttelse mod mlkaarlige
Afskedigelser, saaledes at en Opsigelse kun er gyldig naar
der foreligger Samtykke fra de ved Lovens Gennemsorelse
betroede Autoriteter.
.^
....
3) For at kunne udsende en stoerk Repræsentation
ved Gennemforelsen af Loven og ved Udpegelsen af Udvalg og andre Autoriteter, maa der ske en stcerkere Sammenslutning indenfor krigsofferforbundene.
4) Oplosning af de Love, der kun strcekker sig over
et begramset Tidsrum.
^lut.

Lad os minde vore Faldne.

her i Sonderjylland minder vi vore faldne kammerater, der faldt i den store Verdenskrig 1914 til 18. paa
den Maade, at vi har rejst Mindestene rundt omkring i
de forskellige Sogne, hvor mange Mindestene, der er rejst
i vor Landsdel, kan ikke bestemt siges, men Antallet er
vistnok ca. 70 til 75. Disse Mindestene, der staar her i
vor lille Landsdel, hoedrer vi. og vi bojer vore Hoveder
for dem. naar vi samles ved vore Foellessicevner eller
ved andre hojtideligheder. De vil blive staaende gennem
alle Tider, som tavse Talsmomd for kommende Sloegter.
der ville kunne fortoelle dem om. at saa og saa mange
Mcend, der stod i deres bedste Manddomskraft, faldt i
den store Verdenskrig 1914 til 18. Stenen fortceller dem,
at alle de Navne, der staar indhugget paa den, er Navne
paa Mcend, der engang drog ud til noget de ikke kendte,
til Savn. Lidelser. Dodsfare og som aldrig vendte tilbage.
Den nnopvoksende Sloegt og kommende Sloegter bliver
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tterre
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vrengetsj
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?. Kossen Hansen,

Storegade

4,
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varslet om. at krig er et Onde de maa afsky og enhver
Tanke om Krig maa tromges tilbage. De vil komme
til den Anskuelse og Opfattelse, at en krig ikke maa gentages men vi vil gaa den Vej. hvor man kcemper for
at na'a Maalet: „Aldrig mere krig". . . . . . „
I Tyskland. Frankrig, Rusland )a kort sagt i alle
Lande, der deltog i den store Verdenskatastrofe 1914 til 18
mindes de Faldne paa en eller anden Maade. I Frankria oa England mindes Landets Faldne ved den ukendte
Soldats Grav. Man ser heraf, at dem der har oplevet
og overlevet den store krig har solt det som en pligt
at minde dem, der blev derude paa Slagmarkerne. Da
vi den 12. August d. A. mindede Aabenraa Bys Faldne
ved en højtidelighed, gav en stor Del af vor Organisations
Medlemmer Udtryk for. at der stadig foles Trang til at
minde vore Faldne. Det var ved denne hojtidelighed,
at undertegnede kom i Tanke om, da vi jo dog ikke kan
komme til at besoge alle Mindestene her i vor Landsdel
ved at afholde Stcevner, hvordan man paa den bedste
Maade kunde faa disse Mindestene at se. Tiderne er jo
nu engang ikke saa gode, at enhver har Raad til at gaa
ud paa en Turne for at besoge alle Mindestene. Men
her var det som om Skoebnen greb ind og gav mig Svaret,
nemlig da jeg saa Billedet i „Krigs-Invaliden" Nr. 6
over Mindehojtideligheden, var jeg klar over paa hvilken
Maade det bedst kunde lade sig gore. Vi kan samle alle
Mindestene i vort Medlemsblad.
Netop „Krigs-Invaliden- er det Organ der kan og vil optage en saadan
Samling. Denne Samling vil hcevde Avisen, vil voere
til Gavn for hele Organisationen og maaske bliver Avisen
en mere kcerkommen Gcest i de hjem, hvor den lceses,
og de Forventninger, der engang blev stillet til vor Avis,
vil muligvis gaa i Opfyldelse.
Fremgangsmaaden er tomkt saaledes, at der i hver
Udgave fremkommer et Billede med en Mindesten fra m
eller anden By, eftersom de indkommer til Redaktionen.
For at gore Samlingen saa vcerdifuld som mulig, vil der
blive givet en historisk Beretning angaaende Stenens Tilblivelse: hvordan Midlerne er bleven fremskaffede, hvem
der har projekteret og gjort Udkast til Tegningen og hvem
der har lavet den osv. Ogsaa Navnene paa de faldne
vil blive gengivet, hvis pladsen tillader det, i en mindre
Skrift. En saadan Samling vil absolut voere af Betyd
ning for vor fcelles Sag baade agitatorisk og historisk set.
Og det maatte jo vcere at haabe, at hver Afdeling ml
faa Forstaaelse for denne -Sag. Omkostningerne er ikke
store, men dog for store til, at de kan paaloegges Amsregnskabet, og her ligger maaske det bromdende punkt,
der kunde blive til hinder for. at Tanken ikke kan blive
qennnemfort. Vi maa derfor appellere til de enkelte Af
delinger om at siotte Sagen, hver Afdeling bedes boere
de Omkostninger, Fremskaffelsen af et Kliche vil medfore.
der hojt regnet belober sig til 15.00 kr.
Idet det forventes, at alle Afdelinger vil voere med
til at bidrage til Sagens Gennemforelse. meddeler )eg,
at Sonderborg Bys Mindesten ml fremkomme ^cemb
Udgave. Sonderborg Afdeling har allerede yde« sit Bidrag
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til Samlingen, og vi haaber, at alle Afdelinger vil folge
Eksemplet.
>
> v
Med Sonderborg Bys Mindesten indleder vi saaledes
et nyt Afsnit i vor Organisations Historie, der yderligere
vil bekroefte, at vi minder vore faldne kammerater.

H. C., Sonderborg.
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afholdes af Amtsorganisationen
Lordag, den 3. og Sondag, den 4. November
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paa Centralhokellet i Sonderborg
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Z Bortlodning af 25 store Gevinster til en Vcerdi af
°
1500.00 kr.
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I den lille Sal afholdes begge Dage Variete.
Nyt! Lordag Aften, stor Sensation, forste Gang i
Sonderborg. Hver Dag Musikunderholdning. Basaren aabnes begge Dage proecis Kl.4 Eftermiddag.
Aflng Vasaren et Besog! Se plakaterne!

v

O

Udvalget. ^

Amtsorganisationens Basar
bliver som bekendt afholdt d. 3. og 4. November d. A. paa
Centralhokellet i Sonderborg. Udvalget er i fuld Gana
med Forarbejdet og kan snart lcegge sidste Haand paa
Arrangementet.
Ogsaa denne Basar vil ikke komme til at staa tilbage for
de forudgaaende. Aar efter Aar vinder man nye Erfaringer.
Foruden alt hvad der horer til en saadan Foranstaltning
som Tombola, Lykkehjul, Skydetelt o. l., vil der i Aar
bydes paa noget fuldstændigt nyt. Noget der aldrig er
blevet set i Sonderborg for, er det „Historiske Museum"
med en Momgde Rariteter. Seværdigheder fra de celdste
Tider ligesom der forevises de utroligste naturhistoriske
Mcxrkvcxrdigheder fra Dyre- og plantelivet, det er ikke
muligt ak ncevne Enkelthederne, enhver som besoger Basaren maa ikke forsomme at ofre et Par Orer og foroae
sin Viden om Fordumstid. I Forbindelse med Museet
vil der blive aabnet et Rontgenkabinet. Minder fra Fronten
l Form af levende Villeder i Originaluniformer, Dans
Gymnastik, levende plastik etc. vil komme Slag i Slag
paa Scenen. Desforuden vil der blive afholdt en stor
Bortlodning over 25 store Gevinster til en Vcerdi af ca.
1500,00 kr. 1. Gevinst er et pcent Dagligstuemoblement
med rundt Mahogni-Bord.
Vi beder alle Medlemmer.og Afdelinger om at stotte
Foretagendet, idet enhver, der er Medlem, besoger Basaren den 3. og 4. November. Overskuddet vil i Lighed
med de foregaaende Aar blive anvendt til trcengende oa
jyge Medlemmer indenfor Amtsorganisationen. Advalget

Afdeling Egernsund og Skodsbot
afholdt ordincerk Medlemsmode den 29. August d. A.
Efter at Modet var aabnet gik man over til Beyandlmg af Dagsordenen: kammerat Loefke blev optaget
som Medlem af Foreningen. Det noeste punkt paa Daasordenen var Valg af en ny Formand og Sekretcer. Til
Formand valgtes I. Hansen og til Sekretcer A. Lcefke.
Eftertrnk
Ef,ertryk af

Under Punkt Eventuelt vedtoges at afholde et Gaasesvil
Sondag, den 30. September. Hertil bemærkes at Gaulespillet gav et godt Overskud til Foreningens kasse. A. L.
Kigsk fjl
passende for en krigsinvalid.
^
Omsoetning ca. 20000 kr.
ca. 3000 kr nodvendig i Udbetaling. Bladets kontor
anviser. Telefon 923.

Mindedigt tit de satdne i Verdenskrigen.
En Skcebne haard. en Skoebne tung
vel tvang jer. saa i hviler
i fremmed Jord, paa fremmed Grund,
imedens Tiden iler.
Ej
formaa
I kcere,
i eders

Tidens Flugt, ej Hvilens Sted
at vi jer glemmer,
som nu slumrer sodt
tavse Gemmer.

Og nu ved Aftensolens Glans
og liflig Morgenrode.
I er vor Tanke og vor Sans,
mens vore Hjerter bloder.
Det Offer tungt, somI har bragt
for Verdens Uforstand,
gid det boer' Frugt, saa det saar Maat
at alle se det kan.
Vi ved. at Tvedragt, Had og Skrid
forvolder Nod og Savn,
men Broderfolelse paany
maa ta' vor Jord i Favn.
Det er vort Haab af dybest Brysk,
vor Lomgsel, det vil ske;
det er for os den bedste Trost,
da mildnes Sorg og Ve.
Den Vej er lang til jer at naa,
men vore bedste Tanker
en Mindekrans os flette maa
af smukke Rosenranker.

p. A.

Hle66elel8e tra Invalidensevnet.
Konsultation for militsers Invalider oZ saaäannes etterlaäte samt KenteanssZere vil af en as Navnets Konsulenter
oZ en I_?äsenäinZ fra ^Issvnets Kontor i November ^saneä blive
afbolät i

Aabenraa, S^eksssens Kontor, SonäerSaäe !2,
den

6., 13., 20. oZ 27. Kl. 23" Lfterm.

Isnäer, ^lissionskotellet, Storegaäe 9,
äen 7. oZ 21. Kl. 2^ Lfterm.
"NnZleV, ^InFeVkus, äen 16. Kl. 2 ^fterm.
I^sZumkIoster, Notel Kv)?gl, äen 14. Kl. 2M^fterm
NelleVaä, KlsVer Ls, äen 29. Kl. I ^^fterm.
Skserbsek, ^ablinZs Note!, äen 28. Kl. 3M^fterm.
^oktlunä, Trösel,' Note!, äen 23. Kl. 2^ ^fterm.
KocläinZ, Notel ksätlinZ, äen 9. Kl. 2-w^fterm.
Invalider oZ efterlaäte, samt kenteansoZere, som onsker
at Zore LruZ af äisse Konsultationer, maa senest 3 Dage inclen
äen Dato, paa bvilken äe agter at give ^säe, meääele Invaliäenavnet i LonäerborZ, ti! kvilken Kvngultatlon äe aZter at
Zive ^oäe, for at Veäkommenäes ^.kter kan blive meäbraöt
til Konsultationen.
Konsultationerne —

Veä kvilke äer ikke er I^ejliZkell

til st blive IseZeunäerssZt

— afboläes kun for saa viät ^sevnet
rettiäiZt moätaZer ^nmeläelser til samme.

Invaliden-evnet.

redigeres afh. Clausen - Sonderborg. kastaniealle S. S!.: udkommer een Gang maanedlig. og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
..kng-.Znoal.den" med K.ldeangwelse er Mad..
Tryk. i A. C. Eggert Vogttykkeri. Sonderborg. Telefon 245.
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8krse<l6ermester

blikkenslager - 8kikertöekker

8onäerborg - l^iliegsäe 9
uäfsrer alt 8krseääerarbejäe
etter Naal i I. Kl. Uäfsrewe.

jernbanegade 25a

filial af 8oäal Larvenog '7sjren8ning8-LtabIi88ement

(v>8 s vis ^mt8banegaaräen)

38 (Lkr. Okristensen) Telefon 704

Ka8taniealle
anderer 8ig til Publikum8 Velvillie
Zpec:
^'et
0A lzriaZes overalt i

Manebetlinnetl. ^L.

?eter Zonnicksen
perlegaäe 9V

8SWV^I?K0I?(Z

Telefon 446

l'elsf. 217
altiä stsrste väValS i
l'elef. 217
kenkram, Kskksnuä8tyr, <2la8, porcelssn og elektriske Artikler

»»«s »»«sc«
8sn«lerborZ

Special-korretninx

Nsbler

forretningen er gaben
blVer-Oage fra KI. 8—7
l^orclag fra Kl. 8—10

Otlk. vvo^f, 8onäerborg

perlegaäe 63 - - 8onäerborg

Kolonialvareforretning

Hanssen - 8e>näerdorA - I'elek. 119 0A 120

8tor5te

8torste lIäValg paa plaäsen

8snäerborg Wläste

icui_ii«p0k^

Hotel „Lellevue"
8onäerborg

KLNN
Telefon 371 -

perlegacle 54

Inäeb.: frit^ I^arät
8muk og byggelig Restaurant

8pecialitet:

veä 8tranäen

Daglig frisk brsenät Kaffe

i llerre- ox Vrenxe-Karäerobe
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(Aktieselskab)

Aktiekapital

L^eii

Dörgen Wgüer (Zndeh.: Henry Aymaud)

K.
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Kr. 1 246 000,00
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8kriver delt fra clet 16. ^arbunäreäe op igennem l'iäen. — ^aa8
paa alle bloteller og bos Kobmssnä i form af: Original-^ftapning in natura, Paäium-Oitron- og ttinäbssrlimonaäe,
paäiumApollinaris

— Öepot kor 8on6erborg og Aabenraa ^mt Veä
NI88L^ K8cNIMK6 - (Zstbegaäe lZ - 8snllerborg - ^el.649

Kringler
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17 810
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?erlegaäe 66

-

Telefon 354

Olie-, farve- og l^apetbanäel
en gros

en äetail

anbefaler alt i Kolonialvarer

.

koZtrMkeri - kogbinäeri

p.

fxport-Lr)?ggeri

f^ar äe LruZ for

en go 6 L^l<le eller Z^msslcive,
cZa kob 6en

C. Xsrlüc'
8t. Pauli - telefon 176

ksgeri - Konditori og Lsk e

til rimelige priser

-

-

I^uIIeZaräiner, (Zaräinbrssäcler

l!Mk 018WMkk!
(Zraasten

-

telefon 717 - Vybbslga6e 11a

bos

8orelisen
Lroager

Aktieselskabet

(^nsNsteri I^ulkc>mpAgni
keäste Varer!

telefon 210

MlliZste priser!

^eter AnÄerssn :: Traastsn
8orste l ^ävalg i
Manukakturvarer, 6ar«liner, ^rikotaZe, ^rbejästsj, 8maat,nZ

Annoncer fra Sonderborg, Broager, Graasten.

»slmei» Sc ^ai»gsnsen « e ^
I^r. tinglekk's
Herrel^Isecler Kiiiigs» 8snäerborZ - KonZevej 58
Telefon
Kul, Koks, kriketter, krMNtle
I?ivksnll I.ulTSS
laZerkontor veä Kulkajen
^llt0I?LP^I?^tl0^LI?
smager beäst
telefoner I^lr. 38, 23 oZ 404
8peciaIvXr^8teä tor (^linäeruäsIibninA
«0tLl
Vinbanäel
Nansen
Intematlonal
llotkl ^l88UNlI Holser
8SI^VlI?k0kci
juveler - (Zuläsmetl
575

25

LilliZste ffotel oZ 8piseste6
- pss piaäsen
- anbefales som ^Isäelokals
- - for poreninZer - .
^ob. lumbeck

8e»^OlpL0p(Z

Vil ve baVe en (Zrog
forlang ^ailsnä's

Telefon ivlr. 70
- ^oclelokale Konsulent Petersen trseffes
- paa Motellet -

kgmivöl km

<lar>(tiäl.A-M«
1-kt°,ckchkM°
lmil (Zaäe)
Maskinfabrik
KeparationsVserksteä
8ilkeborZ ^ejerimaskiner
Nellemtryks VarmeanlseZ
- for Kirker
- Telefon I^r. 19

llektriske Installationer
paaäliustorvet 5 - Telefon 35
lclforelse af elektriske lys- oZ KraftanlssZ
- .
paclioanlMZ, pserer, lysekroner

^leckleminer sf KriA8invsIiäekoreninKeii
inärsinmez 10»/« I^skst pss zlle Vsrer

ci<z^K-

og t0K^K8I^0I?I?LtIVIN(Z
i velvillig Lrin6rinZ

k. Z^nrine
I^orreliavneZacle 8, 8onclerborZ

^^xo^ölrkorrstvivZ

^bleZaäe 7 . telefon 637

8onäerborg

I. KI. Kolonial-, Delikatesse- oZ peäevare-porretning -

Peel Letjening, goäe Varer

kroä - I^rugt - Lkokolacke

August 8taark

8on6erborZ

tel. 453

Kontor kor (Zrun^bogsager
Ljenäomsbanäel - Kontrakter
testamenter m. m.

(veä Kaaäbuset)
Manufaktur - Damekonfektion oA lliästyrsforretning

Tsd
IlrmaZer

Varer til dilliZe briser Iios
p. Kjser Optilcer

8onäerborg - lille kaaäkusgaäe I (Veä I?aaäbuset)
-

Vsekkeure - I^ipsure alt i prims Kvaliteter

lager i Lriller til IizIIiAste DsA8priser, l?. (^las, moderne ^atninAer

Husk! psa Vsrli8teäet uäfsres kun 8oliät 0A Zoät Arkejäe
^lle Reparstloiiel' me^

anbefaler sine lokaler.
8tor gammel I^ave.

V. Zimmermann

V

esogZ. Vaensen'
konditori L Case j
kaadhuslorvet, 5snderb«rg

vet stsrste I^äValg
Den beäste Vare
Den billigste pris

Slotsholellet l.-KI.KodogPaalKg
tel. 33

8S^OLI?L0P(Z
telefon 386 - ^IsZsäe 22

Jorgen ^nllersen, 8snäerborZ

Kun

^uZustenborZ

Automobiler, ^lotoreMler
separations-Vserksteä

Haus „Adalbert"

^uZustenborA

l'el. 33

teZner alle 8laZs k^orslkrinös
gennem p.
l^88LI^
8t. ^srZensZgcte - 8onc!erborZ!

Großer und kleiner Saal sowie klublokale, alles modern und neu
eingerichtet. Die schönsten und modernsten Räume Sonderburgs
bringe ich in gütige Erinnerung

8sn6erborg

Peter Lliristensen, telef. 250

lommeure

8iäste I>Iybeäer i ^rmbaanäsure altiä paa lager

lick! s,KglZLNllW"
^ZZeliZe Vssrelser
(!o6t Kokken
- private Kaller -

anbefales

d!(). ^ ^0K8IKKII^(Z88ll8K^K^
Danmark

Stueure
tel. 453

(ZraverinZ oZ peparation
uclfsres i eZet Vssrkstecl

^V1. Dral)e fsMkck^lmt

K^KLK?og^I8SK8^l0IV^ V.
samt min

Telefon 274
8torste laZer i pxene
porMrinZer, LryllupsZaver i
Lulcl, 8olv, plet oZ I^ikkelvarer

faas tios
^ens ken^ixen, 8laZtermester
^uZustendorZ - telefon 78

O

Xontelction

?eter Hansen
Kleinsme6 - ^uZustenborZ
LygningsbeslaZ - ^ernZitre
Keparationsvssrksteä
8pec.: Automatiske Van^Vserk
k ^ o r l a n g
t i l b u l l !

A. Andresen
telefon ^uZustendorZ 36

Bageri og konditori

LHKlebanäel - I^ye Lykler
(Zummi - k^eserveclele

Annoncer fra Sonderborg og Augustenborg.

VLN 1. VLd^L^ILL^ 1928

^sr. 9

f. Licktiorn c. »ris
Skrseääermester

8snäerborg - I^iliegaäe 9

klikkenslager - 8kikertseklier

uäforer sit 8krWcläerarbejäe
ester ^sal i I. KI. ^äfsrelse.

ss^v^LOl^cz

filial af 8säal farveriog ^sjrensnings-ftadlissement

^ernbanegaäe 25s
(vis a Vis ^mtsbanegaaräen)

8auterves 2,^Xr.
Rsäviv 2,-^ Xr.
verdenskendte
tz>M».Vine.
^7 fneuäsalgH
P ^for-.^» ^
' ^8on6erborg ^
/^.mt veä

?stsr Löningen, - sÄ?n°4° - LöväsrdorZ

^ 5.

Vvn^nslvss^ei'is^
Kastaniealle 38
Telefon 704
(Lbr. Okristensen)

anbefaler sig til fublikums Velvillie
8pec: ^sncbetlinneä.
Isjet Kente8 VA krivße» overalt i Lyen

Jörgen Möller (Weh.: Henry Aymand)
l 217
stsrste l^äVslZ i
217

'elef.
altiä
l'elef.
Isenkram, Kskkenuäst^r, Qlas, forcelssn og elektriske Artikler

li. vLv^8cttkLli^
öslbks llß sW-ÄN
anbefales

forretningen er asben
fiver-Oage fra KI. 8—7
I^oräag kra KI. 8—10
ferlegaäe 63 -- 8onäerborg

8snäerborg seläste
Kolonialvarekorretning

(?. Haussen - 8e>näerdor^ - l'elek. 119 120
»z»s n^»se»>
8snäerborZ

LU»I»
Telefon 371 - ferlegaäe 54
Zpecialitet:

Stsrste vävalS paa plsäsen

jVisbler
Lttl?. VVO^ff, 8snäerborg

Hotel „Lellevue"
8snclerborg

Inäeb.: frit^ tlarclt
Smuk og byggelig Restaurant
veä Ltranäen

vagl!Z krisk brsenät Kskke

Stsrste Special-korretnms i kerre- oZ vrenxe-earäerobe
og leve
lssnge,

kolllebslllrea kor Vil llk devare 8uiMkäkii
vadium-Vand fra blelligvandskilden I^orkser-sonder, den
^Is oz 8ua<levecl drik
Kilde i Verden, om bvis fortrinlige 8undbedsvand Historien
(Aktieselskab)

8SNI)f«k0I?Q
Aktiekapital og Reserver:
Kr. 1 246 000,00

Chr. Otten
(ZIsrmester

8S^vf
ferlegade 68

0 KQ

- Telefon 354

forlang sltiä

skriver belt fra det 16. ^arbundrede op igennem l'iden. — faas
paa alle Moteller og bos Kobmsend i form af: Original-^ftapning in natura, vadium-Oitron- og ttindbserlimonade, vadiumApollinaris — Depot kor Ssnäerborg og Aabenraa ^mt Veä

bages bos

!_oel<
8SNl)fl?k0I?(I

K ScNIMKL - QotbeZsäe lZ - 8onäerbvrZ - ^el.«49

Zr. Matzelt - vlillmflagemester fingier
8t. kiaadbusgade 17 - Telefon 810
Ttort ^<äva1ß i Xol)!i>eren6 Thomas Ollen
0Z ^e88inA^en8tan<äe
k'erlega^e 66 » Telefon 354
samt alt til ^u8ko1<äninZ ^en^sren6e
og billigere, men ikke bedre

Konllitor! oZ Kaveri

Olie-, farve- og l'apetbanäel
en gros ' en detail

8onäert>orß
kli8 <Iaeod8kl!
Sl
fxport-Vr^ggeri

k^ens berste Krs6

Larder- o? kri8sr8al0li ^smusketersen
er NU i

62

8snäerborZ

5. C> Eggert

Telefon 229 - 1^1. I^aadbusg. 3

vogtrMkeri - vogbinäeri

8snäerborg
anbefaler alt i Kolonialvarer
. . til rimelige friser - Telefon 717 - vybbslgaäe IIa

Rullegardiner, (Zaräinbrssääer

ölst de averterende!

Annoncer fra Sonderborg,

ölst de averterende!

»vin,«»' L ^»ngvnsvn z M ä
l^r. tinZlekf's
Herreklöeder kiiiig«» 8on6erborg - KonZevej 58
Kul, Koks, kriketter, krsen<!e I k s f ß v
Telefon
575 kivksntl l-ukss
lagerkontor veä Kulkajen
smaZer beäst
telefoner I^r. 38, 23 oZ 404
8pecia1vTrIcsteä 5or L^linäeruäsIibninZ
N07^l
I. N. ^11.^^0
Vinkanäel
lntemational
IjM ^l88illlll KvIZer
juvelertelefon
- Hansen
(iulclsme^
8SI^VLI?K0K(!
274
8ej^O^PL0PQ
LilliZste ttotel oZ 8p!sesteä
Telefon I^lr. 70
8torste laZer j pssne
Vil ve baVe en (iroZ
- paa plaäsen
- poreerinZer, LryllupsZaver i
- ^oäelokale forlang IVIailanä's
anbefales som ^säelokale
(Iulcl, 8slv, plet oZ I^ikkelvarer
Konsulent
Petersen
trssffes
- - for poreninZer - - paa Motellet (ZraverinZ oZ peparation
^oli. lumbeck
lZgmiiiöl km
uäfsres i eget Vserksteä

Carl A. Nielsen
(ti6l. lmil (Zaäe)

^Ia8kinkabrik
lieparationsVserksteä
8ilksborZ ^ejerimaskiner
^ellemtryks VarmeanlssZ
- for Kirker
- telefon ?<r. 19
Lringer liermeä min

oZ ^I8SK8^l0I^
samt min

^tkiLtisickpliksZkli
Elektriske Installationer ^VI. Drade s^fllsKNiGllUZkt
8sn<lerborZ
paaäliustorvet 5 - Telefon 35
^bleZaäe 7 - Telefon 637
lclfgrelse af elektriske lysI. KI. Kolonist-, Delikatesse- oZ peclevare-porretning -

- '
oZ KraftanlsZ
- paclioanlseZ, pgerer, lysekroner

krstl - fruZt - Lkokolaäe

^lecileminer ak KriAZlllvsIicjekoreninZeQ
iriärslumes K>»/o ^abst psa sile Vsrer

V. -lO^lSNNSSN A (^0.^

cicz^l?-

(vecl paaäliuset)
Manufaktur - Oamekonfektion oZ I^ästyrsforretninZ

i velvillig LrinärinZ

Xsl? A0de Varer til killi^e ?ri8er kos

oZ ^0K^K8^0KI?^IVIIV(Z

k. Mnril»«

anbefales

Peel LetjeninZ, Zoäe Varer

August 8taark

^0K8IKKII^(Z88^l8K^k^t

Danmark
teZner
alle 8IaZs
f^orsikrinöe
Zennern
p. l/V88^
8t. ^srgensZaäe - 8on6erborZ

I». n. Auk>>
Automobiler, Motorcykler
k?eparstlon8-Vserksteä
8G^vlpL0p(Z
Telefon
386 - ^IsZaäe 22

IlrmaZer
p. Kjser Optiker
Rz?xotkskkorrskunA 8«näerborZ - lille I^aaäbusZaäe ! (Veä I^aaäbuset)
8tueure - Vsekkeure - I^ipsure - lommeure
S
alt i prima Kvaliteter
^esagZ.P.Zensen'
1"el.453 8onclerborZ l^el.453
8!äste
I>Iybe6er
i
^rmbaan<l8ure
altiä
paa
laZer
Kontor kor (ZrunäboZsaZer
i
kondikoriLCase
Ljen<lomsbanäel - Kontrakter
testamenter m. m.
H^lle Reparstioner meL
Saadhuskorvet. Ssuderbocg
I^srrekavneZacle 8, 8onclerborZ

laZer

kriller til billigste OsZspriser, tk. LIss, moäerne katninZer

Husk! pas Vserksteäet uäfsres Ilun soliät vß Zoät ^rlie^äe

Haus «Adalbert"

l^ciiel „KsbklillW il
8snäerborZ
^ZZeliZe Vserelser
- Qoät Kskken ' private Valler -

Peter Lkri8ten8en, ^elef. 250

Großer und kleiner Saal sowie klublokale, alles modern und neu
eingerichtet. Die schönsten und modernsten Räume Sonderburgs
bringe ich in gütige Erinnerung

^sr^en /^näer8en, 8onäerdorZ

vet 8tsr8te I^äValZ
Den beä8te Vare
ven billigste Pri8

koätsj

^uZustenkorA
Kun

O

Konfektion

ketvr Lansvo

Kleinsmeä -

^uZustenborZ
LygningsbeslaZ - jerngitre
peparationsveerksteZ
8pec.:

A. Andresen
Slotshotellet i..A.KsdogVaal«g
Automatiske VanäVserk Bageri og konditori
^ens ken<Iixen,
I^orlanZ
78 Oykleban^el l^ilbuä!
P. Zimmermann

1"el.33

^ugustenborZ

l'el. 33

anbefaler sine lokaler.
8tor Zammel I^ave.

^rdo-uzst

faas kos
8lagtermester
^uZustendorg - Telefon

.

Telefon ^uZustenborZ 36

- I^ye (üykler
(Zummi - peserveäele

Annoncer fra Ssnderborg og Augustenborg.

Aevgs 'JnvaiiAgh
Medlemsblad

s for Foreningen for ssnderjydske Arigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Sen 1. December M8
Mindestenen i Sonderborg
v over de l Verdenskrigen 1914^18 faldne Ssnner.

Samlingen af alle Mindestene for de i Verdenskrigen
1914 til 18 faldne kammerater i vor Landsdel — et
nyt Afsnit i vor Organisations Historie — indleder Redaktionen herved med Sonderborg Bys Mindesten, sup
pleret med en Fortegnelse over de faldnes Navne.
21/2 Aar efter at kanonerne havde Hort op med at
spille deres grufulde Melodi, indkom i en Skrivelse i
Januar Maaned 1921 den forske Tanke om at rejse et
Mindesmærke til det davoerende kirkeforstanderfkab i

S. Aargang

Sonderborg. hvori man opfordrede dette til at tage sig
af denne Sag. for at skabe et synligt Mindesmærke for
Efterslagsen over disse store Begivenheder, og her at optegne de faldnes Navne, saa de kunde mindes i de kommende Tider. Selv om der indenfor kirkeforstanderskabet
var Interesse for Sagen, ansaa det sig imidlertid ikke for
kompetent hertil og indkaldte derfor til et offentligt Mode
i Menighedshuset den 4. Februar 1921. her ved dette
Mode blev det vedtaget at söge Sagen gennemfort, og
man valgte hertil det davcerende kirkeforstanderfkab tilligemed 5 Medlemmer, der ogsaa valgtes paa Modet,
dog saaledes. at det paa den Maade nedsatte Udvalg
havde Ret til at supplere sig. hvis man fandt det fornodent. Dette skete straks efter, idet Udvalget optog tre
nye Medlemmer for at de danske og tyske Stemmer i
Udvalget kunde staa lige. Senere, da Byraadet traadte
til med en Bevilling til Sagens Gennemforelse. blev tre
Medlemmer af Byraadet indvalgte i Udvalget. Udvalget
konstituerede sig med Provst Thyssen som Formand.
Pastor Jorgensen som Næstformand og Arkitekt Friedrichs
som kasserer. Derncest vedtog man at antage Arkitekt
Thomas havning af kobenhavn som Leder af Arbejdet,
og den 15. Juli 1921 blev der afholdt et offentligt Mode
paa Raadhuset i Sonderborg, hvor man vedtog at söge
Sagen gennemfort efter den af Arkitekten fremstillede
Model.
Det forste Stadium var hermed overstaaet, idet man
var enig om at rejse et Mindesmærke. Et andet vigtigt
Sporgsmaal var Tilvejebringelsen af Pengene. Men det
viste sig, at ogsaa denne Vanskelighed blev overvunden.
Pengene til Mindesmærket er indkomne dels ved en Indsamling blandt Byens Borgere og dels ved en Bevilling
af Sonderborg Byraad.
Som noevnt er Mindestenens Arkitektur udarbejdet
af Arkitekt Thomas havning. kobenhavn. Den er bygget og
fremstillet af nu afdode Sten- og Billedhugger Ehr. Iversen,
Sonderborg. Anden Pinsedag, den 21. Maj 192), blev
saaledes Mindesmærket, efter en Mindegudstjeneste i
kirken, afsloret, under stor Tilslutning, af Provst Thyssen.
Udvalgets Opgave var dermed lost, og det overgav Mindestenen til Menighedsraadet med Bon om at ville voerne
og frede om den, saa den til sene Tider kan staa som
et Vidnesbyrd om de tunge Ofre, som Sonderborg By
maatte bringe under den store Verdenskrig.
Mindestenen er rejst paa den gamle kirkeplads Ost
for Sonderborg Kirke. En mere passende Plads for vort
kcere og elskede Mindesmærke kunde vel noeppe tomkes.
Blot kan man beklageligvis, hvad selve Stenens Udseende
angaar, ikke anerkende vor Mindesten som et pragtfuldt
Arbejde, selv om den ikke har kostet saa faa Penge. Det
er dog ikke Meningen her at kritisere, men kun til Sonderborg Bys Borgeres ATre at meddele, at Stenen i ncer

„Krigs-Invaliden"
Fremtid ml blive helt ombygget og endda, at den overste
Del vil blive helt fornyet, udarbejdet i Granit. Et klart
og tydeligt Bevis for. at Menighedsraadet og Sonderborg
Ackermann, Louis t 23. 10. 15
Albrechtsen, Peter Nicolai

t 20. 11. 16
Alsdorfs, Wilhelm Robert Adolf
5 12. 4. 17
Andersen, Christian 5 8. 10. 16
Andersen, Christian Johann Lassen
1- 7. 4. 16
Bade, Ludwig 1- 5. 9. 17
Bahnsen, karl August 1- 29. 7. 17
Beck, Fritz t 2. 9. 19
^
Beck, Willy Ludwig Valentin > Brodre
5 1. 5. 17
I
Beck. Peter t 13. 1. 17
Bladt, Christian 1- 11. 4. 18
Bladt, Friedrich 1- 26. 9. 15
Bock, Paul Reinholdt 1- 31. 8. 17
Bomberg, Hans Christian 1- 12. 1. 15
Bonefeld, Hans 5 8. 10. 15
Bornholdt. Ernst 5 4. 11. 15
Braasch, Julius Nikolai 5 16. 8. 16
Breyer, Friedrich t 28. 5. 15
Broders, Max 5 14. 6. 17
Bronisch, Günther 5 6. 6. 16
Brosolat, Wilhelm Friedrich
5 10. 5. 15
Bruhn. Barthold 5 23. 3. 18>^, .
Bruhn, Hermann
5. 1. is s^rodre
Brunn, Julius 5 14. 2. 16
Carstensen, Johannes 5 22. 7. 17
Christensen. August Peter 5 11.10.16
Christensen, Christian 5 31. 8. 16
Christensen, Mathias 5 20. 9. 14
Christensen. Peter (savnet)
Christensen, William 5 10. 4. 18
Christiansen, Gerhard Jürgen
t 16. 7. 15
Christiansen, Peter 5 15. 9. 18
Clausen, Hans 5 7. 3. 16
Clausen. Olaf 5 23. 10. 17
Clausen. Thomas Jacob 5 23. 8. 14
Dobran. Hugo Eduard karl
5 6. 9. 14
Ebsen, Christian Heinrich 5 16. 3.16
Eichholz, Hugo 5 23. 10. 15
Ernst, Oskar Georg Wilhelm

5 8. 1. 16
Faust, Fritz t 23. 10. 15
Fedde, Hans Christian 5 15. 7. 15
Feddersen, Carl Detlef 5 17. 10. 14
Feldsted, Mathias I. 5 4. 12. 16
Fiebig, Wilhelm Ernst 5 15. 9. 16
Glüsing. Heinrich Nicolai 5 3.10.15
Gottschalk, August Friedrich karl
t 7. 5. 17
Grimm, Daniel 1- 27. 3. 18
Gunnersen, August Johannes
t 1. 4. 18
Gunnersen. Christian 5 27. 8. 14
Hansen, Christian Gerhard 5 12. 7.17
Hansen, Christian Wilhelm 5 3.10.16

Bys Borgere vil vcerne og frede om dette Mindesmærke
hvorpaa de har ladet indhugge 196 Navne af deres
faldne Sonner. — 2Ere vcere deres Minde!

Hansen, Dominikus 5 12. 1. 15
Hansen, Hans Jürgen 5 27.9. 16
Hansen, Hans Moos Peter
1- 16. 5. 17
Hansen, Jacob 5 10. 4. 17
Hansen, Jürgen 5 1. 6. 16
Hansen, Peter Christian 5 1. 6. 16
Hansen, Peter t 3. 12. 15
Hansen. Thies 5 10. 6. 15
Hansen. Wilhelm Christian 5 29. 4.17
Harder, Paul karl Friedrich
1- 6. 9. 14
Hartmann, Franz Otto 5 6. 9. 14
Hassel, Hans Friedrich 5 13. 6. 15
Heinrich, Franz 5 28. 6. 18
Heldtberg, Niels 5 14. 6. 15
Helmer. Arthur Heinrich 5 13. 9. 17
Hilscher, Paul Rudolf 5 20. 6. 16
Hinrichsen, Hans Christian
5 10. 7. 16
Hinrichsen, Hans Jürgen 5 22. 8. 15
Hintze, Julius Gottlieb karl
5 6. 1. 15
Hoffmeister, Emil Andreas 5 23. 6.15
Hnlvey, Jürgen Nis Petersen
1- 23. 4. 18
Iversen, Theodor Lorenz 5 26. 9. 17
Jacobsen, Christian 5 28. 8. 15
Jacobsen. Peter Bladt 5 23. 4. 16
Jacobsen, Peter karl 5 8. 11. 14
Jensen, Carl 5 24. 4. 17
Jensen. Christian 5 1. 10. 18
Jensen, Edmund 5 3. 1. 19
Jessen, Anton 5 28. 8. 15
Jessen, Friedrich Heinrich
t 4. 10. 18
Jessen, karl Heinrich Bleshoj
5 26. 4. 16
Jessen. Wilhelm Waldemar
t 30. 4. 15
Johannsen, Jorgen 5 7. 10. 18
Jorgensen, Carsten C. 5 19. 3. 17
Jorgensen, Gustav Ernst 5 20. 12. 14
Jorgensen, Harald 5 3. 2. 19
Jorgensen, Rasmus 5 11. 4. 18
Jürgensen, Johannes Georg
t 2. 5. 17
Karberg, Jens 1- 28. 8. 16
Kalinowsky, karl 1- 23. 5. 16
Keldorf. Jens Johann 1- 27. 10. 14
Kersten, karl 1- 23. 10. 16
Kersten, Paul 1- 30. 9. 15 Brodre
Kruse. Ariedel Wilhelm
t 6. 5. 15
Kruse. Claus 1- 20. 7. 16
Brodre
Kruse, Peter Friedrich
1- 14. 10. 18
Krüger, Johannes August Richard
1- 25. 3. 18
Krüger, Peter Christensen 1- 16.4.17
kuuh, Karl Hermann 1-11. 10. 18

Kühn, Wilhelm 5 3. 9. 15
Kümpel, Nicolaj 1- 6. 6. 15
koster, Heinrich 1- 15. 12. 15
Larsen. Peter Christian
5 17. 9. 18
Larsen, Peter Georg 5 20. 7. 16
Lassen, Svend 5 7. 8. 18
Lawaetz, Theodor 1- 2. 4. 18
Lembcke, Georg Wilhelm karl
t 23. 5. 15
Lemke, Franz Wilhelm 1- 23. 10. 15
Lensch, Heinrich Markus 5 8. 4. 16
Lenz, Ludvig Peter karl t 16. 3. 15
Lindholm, Jannik Andersen

5 8. 10. 16
Lorentzen, kurt August
t 19. 4. 16
Brodre
Lorentzen, Otto Meinert
1- 26. 3. 16
Lund, Jorgen 1- 31. 8. 16
Madsen. Marius Anton 1- 17. 9. 15
Martensen, Hans Nissen 1- 11. 8. 15
Mansen, Albert 1- 23. 10. 18
Martini. Richard Johannes Heinrich
1- 8. 12. 14
Matzen. Heinrich Wilhelm 1-11.4.17
Menzer, Bruno Oskar 1-11. 10. 16
Michelsen, Ernst 1- 21. 10. 17
Millek, Felix 5 11. 7. 16
Mobes, Franz 14. 10. 18
Moller, Andreas Peter 1- 24. 5. 15
Moller, Asmus 5 9. 10. 18
Moller, Ernst Jürgen 5 29. 4. 18
Moller, Wilhelm 1- 29. 5. 15
Moller, Jorgen 1- 23. 9. 16
Nagel, Franz 1- 30. 3. 16
Nielsen. Adolf Christian Ferdinand
5 11. 4. 17
Nissen, Christian 1- 22. 7. 15
Nissen, Hans 1- 26. 5. 17
Nissen. Johannes A. 5 16. 9. 14
Nissen, Marius 5 25. 8. 18
Noack. Hans Christian Gottfried
1- 14. 8. 16
Oberg, Hans Christian Rudolf
t 22. 8. 17
Ohlsen, Andreas August
t 27.10.17
Brodre
Ohlsen. Jürgen Christian
t 15.7.18
Ohlsen, Gerhard Christian 1- 7. 9.15
Otto, Friedrich 1- 25. 7. 16
Otzen, Karl 5 6. 3. 15
Paulsen, Christian 1- 31. 12. 14
Petersen, Anton Peter 26. 5. 16
Petersen, Christian 1- 16. 6. 17
Petersen, Hans Peter 5 18. 12. 18
Petersen, Harald Peter 1- 21. 2. 15
Petersen, Heinrich Albert Wilhelm Chr.
t 12. 10. 16

Krigs-Invaliden

Sorensen, Peter Andreas
Sievers. Bernhard Heinrich
1- 3. 9. 19
t 19. 9. 14
Telscher,
Amandus 5 27. 4. 18
Siemsen. Christian August t 23. 5.15
tr Pfützner, Ernst Harald Otto
Thiestrup. Anton Bendixen
Sievertsen.
Frederik
t
14.
9.
16
t 21. 9. 14
8 5 17
Simonsen. Christian Simon
Dobl. Sophus Wilhelm t 6. 4. 16
Tietze,
Hans
1- 6. 6. 16
t 30. 10. 15
Preuss, Richard Gustav t 28. 10. 16
Thomsen, Sophus 5 9. 9. 17
Simonsen,
Henry
Jorgen
18.
9.
14
Rasmussen. Jorgen 5 2. 9. 17
Thordsen, Karl Jürgen
Reuter. Fritz Otto Hans t 22. 8. 16 Sindt. Christian Heinrich August
t 10. 3. 15
5 31. 5. 15
von Rohden, karl Henry ^
Tychsen, Christian t 22. 3. 18
Sprenger,
Hermann
karl
^
17.5.17
Johannes 5 14.12.14 >
^
Valentiner, Otto Joachim 5 Marts 18
von Rohden. Max Rudolf l ^rodre Stein, Max 5 9. 9. 14
Vanselow, Karl ? 24. 1. 15
Stein, Walter 1- 6. 6. 15
I' 6. 6. 15
de Vries. Theodor 5 27. 4. 17
Stemann, Georg 6. 6. 15
Roh. Hans Christian Asmus
Witt. Fritz t 18. 12. 15
Stoffer.
Christian
130.
11.
14
1- 22. 7. 18
Witt. Heinrich Peter t 6. 6. 15
Stephan. Hans August Fritz
Schmidt. Willy (savnet)
Wohlfahrt. Hermann Heinrich Johan
5 31. 7. 18
Schröder. Willy Friedrich Heinrich
17. 9. 14
Svanholm.
Christian
5
7.
9.
14
t 1. 12. 14
Wolff,
Erich
5 11. 11. 17
Svendsen, Lorenz 5 12. 4. 18
Schultz, Paul 5 30. 8. 15
Wriedt,
Jens
Peter 5 23. 11. 14
Szameitat. Alberts 10.11.14^
Schwartz, Andreas 5 11. 9. 15
Wulf, Friedrich 5 30. 3. 15
Szameitat,
Karl
Heinrich
Brodre
Sellmer, Heinrich Christian 5 28.9.14
Zickermann, Paul 5 19. 2. 15
Bernhard 5 13. 4.
Seysert. Louis Friedrich 5 16. 2. 15

N Bfützner. Arthur Friedrich karl

5 6. 1. 1?

Vognyk.
Ligesom de forrige Aar har vor Broderorganisation
Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und
krieaerhinterbliebenen" tilstillet Redaktionen et Eksemplar
af ncevnte Organisation udgivet ..Reichsbundtaschenkalender
1929", og bedt os om at anbefale den til vore Med
lemmer. Den kan kun faas gennem ..Bundesleitung des
Reichsbundes der Kriegsbeschädigten usw.". Berlin, mod
forudbetaling af 65 Ore. For at spare paa Porto for
de enkelte Medlemmer, som kunde onske at have Bogen
er Hovedbestyrelsen villig til at modtage Bestilling paa
denne indtil 10. Januar 1929. for saa at foretage en
Sammel-Bestilling hos ..Reichsbund".. Det vilde voere
mest riqtiat. om hver Lokalafdeling overtog Bestillinger
for de Medlemmer, der onsker et Eksemplar tilstillet, og
at Lokalafdelingerne saa hurtigt som muligt giver disse
videre til Hovedkassereren. H. Mortensen, katsund 3,
Haderslev. Bogen er paa 128 Sider, og vi skal ^enne
Gana aenaive Bogens Indholdsfortegnelse paa det tyske
Sproa: ..Schwur der Kriegsopfer! kleines kalendarmm.
arohes kalendarium. Die Internationale der Kriegsopfer.
Zwischenkredite für Neubauwohnungen. Die kostenreguliernna in der socialen Fürsorge. Die Fristen der ReichsVersorgung. Bon der Versorgung der Kriegseltern. Die
Zahl der deutschen Kriegsopfer im Mm 1928. Wie berechne ich mein Versorgungskrankengeld oder Hausgeld?
Kriegsopfer uud Steueru" og m. m. Vore cerede Losere
vil kunne se. at Bogen er meget indholdsrig, og vi vil
hermed anbefale Bogen paa det bedste.
Red.

8 12 i vore Foreningslove, saaledes som denne er cendret
ved Fcellesmodet den 3. Januar 1926, maa Afdelinger
med indtil 100 Medlemmer sende en Repræsentant.
Lokalafdelinger med et Medlemsantal paa over 100
Medlemmer maa yderligere sende en Repræsentant for
hvert paabegyndt 100 Medlemmer. Det af Lokalafdelingerne pr. 1. Januar 1929 til Hovedkassen senest indsendte
Regnskab vil vcere grundliggende for denne Beregning.
Repræsentanter fra Afdelinger, der resterer for mere end
2 kvartaler kontingent til Hovedkassen, har ingen Stemmeret ved Fcellesmodet jfr. § 3. Stk. 3 i Foreningens Vedtcegter.
H a d e r s l e v , den 25. November 1928.

Hovedbestyrelsen.

s"

1281
1. Gevinst Nr.
.. 2174

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

..
..
..
..
..
..
..
..

Ara Hovedbestyrelsen.
Meddelelse til samtlige Lokalafdelinger.
Paa Grund af. at vort aarlige Foellesmode i Henhold til Beslutning ved sidste Fcellesmode skal afholdes i
Februar 1929. anmodes Afdelingerne herved om inden
senest den 15. Januar 1929, at indsende eventuelle Forslag fra Lokalafdelinger, som onskes behandlet ved noevnte
Fcellesmode, til Foreningens Hovedkasserer, H. Mortensen,
katsund 3, Haderslev.
Samtidigt anmodes Lokalafdelingerne om at foretage
Valg af Repræsentanter til Fcellesmodet. IHenhold til

Sonderborc, Amtsorganisation
Trcekningsliste
13. Gevinst
14.
15.
1940
16.
1^4
17.
13
18.
1694
19.
48
20.
21.
2803
22.
218
23.
2820
24.
484
25. Gevinst Nr. 2771

ion

1893
1675
748
247
2880
306
663
1136
2360
449
1316

1. Gev. Nr. 360, 2. Gev. Nr. 143, 3. Gev. Rr. 195
Vaa Adgangskortene vandt Nr. 1600 et Oliemaleri.

^

Udvalget.

Alle de. som har stillet sig velvillig til Raadighed
ved vor Basar, saasom ved Opbygningen og ved anden
hj<rlp under Basaren, siger vi hermed vor bedste Tal
v i kan kor! meddele, at Basaren er v æ k k e t o g givere,
pcent Overskud. Det kommende Delegeretmode vil vijtnor
blive afholdt midt i December Maaned.

„Krigs-Invaliden"
(Zsr Oere8 Inäkob j Herre oZ DrenZetsj
telefon 630

»»S08?0I««

^led^elelse 5rs Invsli^easevnet.
Konsultation for militære Invsliäer og 83acwnne8 etter^ -k ^
^entesnssZei'e vil gf en af ^«vnet8 Konsulenter
s^olät^^^"
^WVnet8 Kontor i December Masneä blive

telefon 630

Aabenraa, Sygekassens Kontor, 8»näerös«Ie 12

p. Kossen tlsnsen, LtoreZgäe 4, I^gäer8lev

^

.4.. N. oZ 18. Kl. Z-w xNerm.

tsnaer, Missionsliotellet, 8toreös<!e 9
clen 7. og 19. Kl. 2^ Lfterm.

Afdeling Ssnderborg
afholder sin aarlige Juletroesfest for Medlemmernes Born
2. Huledag, Eftermiddag kl. 3 paa Hotel „Bellevue-.
Samme Sted. Kl. 8 Asien, afholder Foreningen en
festlig Sammenkomst for Medlemmerne. Der bydes paa
foelles kaffebord. Underholdning og Val til kl. 3, for
75 Ore pr. Medlem.
De Medlemmer, som endnu ikke har tegnet sig paa
Listen, og som onsker at deltage, bedes henvende sig til
Kammerat Jens Sorgensen. Sdr. Havnegade 30.
Hertil indbyder venligst
Fest-Udvalget.

Afdeling Graasten

1

afholdt Medlemsmode den 14. November. Efter at Modet
var aabnet fremlagdes Regnskabet fra Festen den 3. og
4. November, der balancerede med et Netto-Overfkud paa
204.00 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Formanden takkede de tilstedeværende Medlemmer for deres
ydede Bistand ved Festen. Han vilde her ikke undlade
at rette en Tak til alle Forretningsfolk, der havde skottet
Festen med de mange skcenkede Sager.
Der besluttedes at lade afholde en lignende Fest i
Kvcers. for at de derværende Medlemmer kunne faa
Lejlighed til at komme sammen. Modet skulde afholdes
i kvoers kro, forbunden med Underholdning med det
kendte Hr. Niels Gaasvig's Program med efterfolgende
Bal. Noermere Meddelelse herom vil blive bekendtgjort
gennem Aviserne og ved Plakatopslag. Det vedtoges at
eftergive, paa Grund af Sygdom, kammeraterne Branik
og Jessen, Nybol. Medlemskontingentet fra 1. Oktober
indtil videre. Som Forskud var der bleven udbetalt to
KonfirmationshMp a 15.00 kr. Formanden sluttede
Modet, idet han onskede alle en gloedelig Jul og et godt
Nytaar. Efter Modet var der foelles kaffebord.
Schumacher-Nielsen, Formand.

Rinkences Afdeling
afholder Medlemsmode Fredag, den 7. December 28,
Aften kl. 8, hos Gcrstgiver )ohs. Borm, Nederby.
Dagsorden:
1. Regnskabet fra Gaasespillet fremloegges. 2. Op
tagelse af nye Medlemmer. 3. Juletroeet. 4. Forskelligt.
p. B. V.:
^ Hinrichsen.
Anbefaler herved mine
(i Storrelser fra 1 til 5 m.) HMetrEev

Johann Jessen,

Ntolby Z2. Ssnderborg,

Mwla«»-.»-?- ^ Aasgaardm hos Fa. Anker Holst. Perleg,

UllMWieoer. 2

Gaarden ved Aobmand hans Hansen.

^lns-lev, l^inZleVkus, äen 14. Kl. 2 Sterin,
^s^umkloster, ttotel Ko^sl, den 12. Kl. 2-w ^erm.
Nellevsä, KlsVer ^s, äen 28. KI. 1 3« ^fterm
SkNrbLek, ^sblinzs «otel, äen 21. Kl. 3-"^fterm.
^oktlunä, Trösel,' ttotel, äen 13. Kl. 2»<> ^fterm
KsääinZ, ttotel Ksääinz, clen 5. Kl. 2^ Ltterm.'
Invsliäer oZ etterlsäte, 8smt ^entesn8sZere, 8vm sn8keist Zsre LruZ
cj>88e Kon8ultationer, mss 8ene8t 3 OsZe inäen
F^^^^en äe sßter at Zive ^oäe, mecläele Invsliäe.
^ k«
SonäerborZ, til ZiViIken Konsultation äe goter st

m ^o^utt-.!onen!
^kter wi.e m.äb^zt
^ .lsonsulwtionerne — Ve<l livilke ller ikke er I^ejliökeÄ
^^eunäerssZt
— 3ffioläe8
kun for 833 viät Keevnet
rettidigt moätgZer
^nmeläel8er
til 8smme.
Invalidensevnet.
Henvendelser til Foreningen.
s^- H^vendelser om Optagelse i „Foreningen for ssnderjydske krigsbe-

Hovedbestyrelsen:
p p-I-rs-n, A-r-,und°-i zg.
Næstformand. Invalidekonsulent Ar. Andresen. Sondergade 32, Tsnder
Hovedkasserer: Aontorbeslyrer H. Mortensen. Katsund 3. Haderslev. '
<» xr «
Kontorist H. Clausen. Ahlmannsvej 19, Ssnderborg.
Stedfortroedende Sekretoer: I. p. Lassen. Ssnderborg.
Amtsorganisationen Ssnderborg: Hans Petersen.
Lokalafdelingernes Bestyrelse:
Aabenraa: p. H. Gude, Aabenraa.
Augustenborg: Musiker I. C. Brügmann. Augustenborg.
Bredebro: Frederik Mikkelsen, Borg pr. Bredebro.
Broager: Snedker Hans Madsen, Skelde.
Bovrup: Gcrstgiver Johannsen, Bovrup.
Bolderslev: Jes Simonsen, Boldcrslev.
Christiansfeld: Johan Andersen, Tyrstrup pr. Christiansfeld.
Egernsund: p, Hansen, Egernsund.
Egen: Johannes Lassen, Eistrup pr. Guderup.
Graasten: Malermester H. Thomsen. Graasten.
Gramby: Snedkermester A. Arisk, Gramby.
Haderslev: Invalidekonsulent p. Petersen. Aarssuudvei 29. Haderslev.
Hellevad: ksbmand A. Terp, Hellevad.
Hjordkcer: Johannes Torp, Hjordkcer Sk.
Hsrup: Smedemester H. Büchmann. Hsrup.
Äegncesl Ehr. plekt, Sonderby pr. Aegnces.
LoMrkeby: Hans Degn, Lojtkirkeby.
Logumkloster: H. Hartkopf, Logumkloster.
Lysabild: Christian Rtadsen, Skovby.
Tlordborg: Bogtrykker A. Lorenzen, Nordborg.
Rinkenoes: Andreas Hinrichsen. Dahlsgaard pr. Rinkences.
Rodekro: Bagermester H. N. Andersen. Rodekro
Rsdding: I. Lunding, Rodding.
Skodborg: H. Tandrup, Skodborg.
Stubbcrk: Hans Rasmussen. Stubboek.
Svenstrup: Christen Christensen. Svenstrup.
Ssnderborg: p. I. Lassen, St. Isrgengade, Ssnderborg.
Tandslet: Anders Schmidt, Fauerholm, pr. Tandslet.
Tinglev: kobmand I. Nissen. Tinglev.
Toftlund: Skomagermester I. Detlessen. Toftlund.
Tsnder: Hnvalidekonsulent Ar. Andresen. Ssndergade 32, Tsnder.
Uge-kliplev: A. B. Andresen, Uge.
Ulkebsl: Christian Horne, Acer pr. Ssnderborg.
Ullerup: Iver Madsen, Avnbsl.
Vedsted: Tliels Petersen, Vedbsl pr Marstrup.
Vester-Sottrup: Jorgen Ssrensen, vester-Sottrup.
Vojens: Johan Rissen, Jernbanegade, Vojens.
Ssby: Johan Skrsder, Hejsager.
Oster-Lsgum: Forpagter Lund. Hovslund.

. »^"SS'^nvaliden" redigere» af H.Clausen - Sinderborg. Kastaniealle S, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre or. Tksemvlar.
Efterlryk af .Lr.gs.Znval.den" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggert» Bogtrykkeri. S.nderborg. Telefon 245.
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kv > ^Vlgbel» og k^gningsmaskinsnedkeri - I>Iz?bro l8

dlir. ^otiarmsen

Deres

VilliZe Nobler irs eZet Vserksteä

Indkod

Askennss SnugsGonvning

kos de

forer kun I.-Kl. Varer til absolut billigste priser!
I'eleion 368 - hurtig oZ reel Letjening - telefon 368
Mandler ogsaa med Ikke-IVleälemmer!

averterende!

kob Eders Forbrug af

Cigarer - Cigaretter - Tobakker
Kos n.

cigarforretning

LkibbroZaäs - Aabenraa - telefon 236

Usnsen

Nobelog Bygningssnedkeri
Ligkistemagasin

Skomager, Vesterg. lö
uclfsrer alle SkotsjsReparationer

i Herre-Konseltion
Aaurit? ^a^olzssn Ätt
Arbejdsloj og Skotsj
^s^bro 12 - telefon 506
^Vlin ^astbilksrsel
og plMekorretning
bringes i velvillig Erindring

Kobes bedst og billigst kos

vn«. ^avossc»
^elekon 35L - LondertorV

til moderate priser

Run Haanäarbejäe
^lle bor Kanäle kos

VesterZaäs 10 - Aabenraa

Peter Zessen

Konfektion- ogManufakturforretning
StoreZaäe 19 - Aabenraa - telefon 76
Spec.-^täelwß kor »erre-Xonkektion -

?on6er
Annonce fra Haderslev

c> c> rzo c> cz c> nic> cz c> oc> o cz m czo c>m czc> ocz c> c> mc> c> v

z
z
^

^lassaZebetiandlinA
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elektrwke ^sbacle
Z
Z SyZeZymnagtik - elektngk °

I^assaZebekanclling
^
Lekarillliiiß ^ives
^
^
etter QseAe-Orclinstion!
Z Krigsinvalid ti. ttenning, ^

° I^seZeautor. og eksamin. ^
Z Na88sr og Z^Zeg)?mna8t ^
o >IorreZade 40, liaclerslev ^

ver Kgbe8 beäst oZ liilligst!

8 lülllikl ^ IVIgtll>K8KIl
Herre Xontektion
8^rsec1^eri
^siSSSN
Skomagermester
kun
solidt Fodtoj til rimelige Priser
Lceder- og Raagummifodtoj
repareres samme Dag

o o o o m c> lIo czcz ocz cz cz n> ocz o c> c,m rz v oo cz oo

II

LrvaZer
(?raa8ten

l^ar äeLruZ for
en ßoä L^Icle eller ^^maslcine,
da kod den

C. ^srlücl^

Ko8 Jal^. 8orensen

Kontant Salg

^

ixiclcen

til smaa briser

/VabenrAA

I?sm8lierrec1 32
^/3
telefon 281
Dame- oz Herrelingeri - Herre-Xon5el<tion - ^rliejclsto^
^Lrede tlusmodre forlang

kunslhonning Aabenraa llonninZtabrik
frs

Heinrich Nissen
Materialog vilikatesseforretning

Logog Kunstksnllel

l'gnäer, VesterZade 24

l'snder, LtoreZacle 26, ^15. 342

?KoNHssSllI
peKsnsen«

Wienerbrod

kob Deres
Hodlaj
08 kiggelsen
i ^snäer

og ve bliver tilkretls

Aktieselskabet

Qr>AAstsn I^ull^ompSINi
kedste Varer!

telefon 210

Villigste priser!

^eter AnÄsrsen :: Eraasten

"
Zor8te I^clvalg i
Lt. Pauli - telefon 176
^VlanukakturVarer,
(Zardiner,
trikotage,^rbejdstsj, Smaating
Kager! - Konditori og Lake Reparationer uäkores liurtizt vß billißt
LroaZer

Annoncer fra Aabenraa. Haderslev. Tsnder. Broager og Graasten.

Kob ^lanufakturvarer i
I). k. Langwaclt
tlu
vrmager,
(Zuldsmed og Optiker
tt^vfk?8^fV
Stort
Udvalg,
Villigste
priser
- Reparationer burtigst og billigst
8tsrste l^dvalg — Leeste Vare -- killiZste priser
indssettes -- Lilleder indrammes
I2ygaarcls Lkrseclclerkorretning ^^
Vinduespudsning j Abonnement
telefon 89 bringes i velvillig Erindring 8tormklokken 4
Mfl.8
(Zlarmester
Slotsgade 1 -- telefon
246
kober og seelger foreningens Medlemmer bedst ved
telefon 83 Allels I-INtß Nattet 28
Sendes overalt!
Sendes overalt!

Vil De spare Penge?
dsr ve Kobe Deres ^lanutskturvarer, Xovkektiov, IrikotsZe samt 8kots^'
o
^»tVei^sIvv
sig tiltil Stemning
as Klaver separationer
Knud Orbesen . Haderslev
og harmonium^Vlanbefaler
samt
alle
faget
benbsrende
korvet- (Zlas
10 og porcelsen
. vübner I^öbbe, Storegade 69 l.
Isenkram - I^dstFr
^smmerbanclel
Direkte
Import
ak svensk ogLilligste
finsk 1>sslast
Lsks
Velsorteret
Imager!
priser!
ved bavnen anbefales til foreninger
ttenr>> Lkristiansen - fladerslev - telefon 41
telefon 869 ttans ttejsel
telefon 869
forssg mine fortrinlige
Kvaliteter i M ^ 'U'^ 'V't*
Deres L)?k1e billigst i
^eonbard
Lispeg. 16. ttaderslev, l'elef. 766 kV
I >
Vestergade 58 - - haderslevd^kletorretmnx Kolonialvarer, Konserves, Vine
H at se ind til
Qocis, soücls iVIsdlsk'
Morlensen's GMiverl
I I U8!< HansNorregade
Kobes bedst og billigst i I^Ü^tt's, ^Vlsbellsger
34 - haderslev
(Zravene 15 i (Zaarden - haderslev - l^elef. 697 - privat ^elef. 1929
Drik altid
Nojgade 5
^
»sjgade 5
er absolut L^ens billigste Skomager. - pasgummi paalsegges
ttver Dag friskbrssndt fra eget Lrssnderi
Kul - Koks - krilcetter
telefon 91 og 1191 -- Kontor og Imager: l'eatersti 7
^elekon ll)83
I W ^«mkrusti 8
Ledste og billigste Indkobssted er „Kadiomagasinet"
Lnnsi ^onn, HUN.
forlang overalt
Albani gi.
I^a^er eller pilsner
Depot for haderslev og Omegn
ctt«.
MNI.
- tt^vfl?8l.fv - ^^S^KVPVf^ !
5
»siienslsv
5
Slagteri og fabrik
^
Haderslev - Lavgade 2
la
polser
Specialitet
i
paalssg
samt
rogede
Varer
t
^
Urmager
og Guläsmecl
^ ^llegade 8 Se(garanteret
eget
fabrikat)
^
V
GU
I
^
Stort
Nclv»lg
til smaa s)riser
priserne i Vinduerne Lispegade 9
Villigste Repsrationsvserksted
ttusk L. vielsen Londe's
vnsonllsKi'up pr (^ramd^
r«l. X.. 15 d^ler OK (üsiedele enZros I-.I. Kr. 15
Slagtergade 35 - l'elefon 532
^iclielin vfl ?ire8tone ^uto» vA ^lotorc^lcleAnmTui .
0pe1, Lxelsior, Laxxenav, 8valen ox populär cykler
„Naumann- Symaskiner og Cykler
8amtliße L^KIereserveäele
sobetales
til
sllerdillißste
vazspriser
I^sber lettest - Varer lsengst
svtsZes leoveralt
!^L. Lakorliimälere
vel brugte Automobi
r 8-rIxe, billigst
^omfrustien 4
^SIURGI^U telefon 738
Annoncer fra Haderslev og Vrcendstrup.

5. ^arZanZ

Ksr. 10
^SNgSIBTSIB sselger alticl

pr. tinSleff's

Herrel^lseder Kinigs«
Xstto
Kul, Koks, kriketter, krsenäe
'telefon kivksnri >.ulTSS LjerAAsäe
smager beäst
8peciaIvXrk8teä tor e^linäeruäslidnm^
5. X. ^II^ND
HolZer
Hansen
Vinbanäel
luVeler - (Zuläsmeä
liotel
^>88UNlI
Internationa!
8SI^VLI?k0K(i
8S^V^L0K(Z
Storste lager i psene
Lonäerborg - Kongevej 58

25

575

lagerkontor veä Kulkajen
telefoner I^r. 38, 23 og 404

Telefon 274

Lillig8te Notel og 8pi8e8teä
. .
pgg Placl8en
- '
snbefale8 som ^oäelokale

. .

- -

for foreninger

^ob. lumbeck

Carl A. Melsen
(tiäl. ^mil (Zaäe)

Maskinfabrik

Reparationsværksted
Silkeborg ^ejerimsskiner

^eNemtrMs Varmeanlæg
-

-

for Kirker

-

-

telefon Nr. 19
Lringer dermed min

K4KKM?- oZPKI8Sl?84l0N

VU ve baVe en (ZroZ
forlang ^ailanä's

Kamme! km
^aaäbu8torvet 5 - telefon 35
l.Msre>8e si elektri8ke l^8- og Kraftanlssg
- '
kaäioanwg, pserer, l^8ekroner

^leälemmer at Krigsinvalid foreningen
in<ärslnine5
psa sile Vsrer

krsä - prugt - Lkokolsäe

anbefale8
I^eel Letjening, gocle Varer

AuSust 8taark

p0k?8!KI?I^<Z88pl8K^kpt
<^0.^>s
Danmark

billige ?riser lios

vrm-ßer I ^

vptcker

8ontlerbor^ - lille RasÄbusZacle 1 (Ve<l kiaa<lbuset)
Stueure - Vsekkeure - ^lipsure - lommeure
alt i prima Kvaliteter

8iäste I^Fbeäer i ^rmbaanäsure altiä paa laZer

^el.453

Kontor kor (ZrunckboZsaZer
Ljen^omsban^el » Kontrakter
testamenter m. m.

telefon 637

I. Kl. Kolonial-, Delikatere- og peäevare-porretning -

I^sl) go^e Varer

Hvxotlie^korrswiu^
S
Lonäerborg

Qravering og Reparation
uäfore8 i eget Vasrk8teä

(veä Kaaäbu8et)
Manufaktur - Damekonfektion og llcl8t^r8forretning

i velvillig Erindring

^el.453

^Lblegaäe 7 -

V. -loI^ÄNNSSN

eicz^i?0Z t0K^K8p0l?Kpt^II>ici
I^orreliaVnegacle 8, 8on6erborg

porssringer, Lr^llup8gaver i
(Zulä, Lolv, plet og Nikkelvarer

8?k!kl^s>cks>tlks8kl! ^1. Dral?e f^slIselli^8llU8kt
Elektriske Installationer
8onäerborg

8amt min

k. AnCZS'V

telefon I^Ir. 70
- No6elokale Kon8ulent Peter8en trseffe8
- paa Motellet -

lager i

kriller til billigste Dagspriser, tk. Llss, mo6erne katninZer

^iusk! pas Vserllsteäet uätsres liun soliät vß ßvät ^rliejäe
——^Ile ^epsrstioner in«a

8t. ^orgen8gaäe - Sonclerborg^

p. «. Stukn
Automobiler, Motorcykler
Keparstions-Voerksteä
Telefon 386 - ^>8gaäe 22

HtesggZ.PZensen'
konditori S Case
Rvadhusliwet. Ssnderborg

Haus «Adalbert«

Nel „Kskknlizvn"

bringe ich in gütige Erinnerung

8snäerborg
ff^ggelige Vserewer ^
. Qoät Kokken - . - private Laller -

Peter ^Kristensen,

k

l'elef. 25l)

^lsrZen ^näersen, 8onäerborg
vet stsrste lläValZ
Den beäste Vare
ven billigste pris

ölst de averterende!

Annoncer fra Ssnderborg.

O

Konfektion

ölst de averterend

Slirseääermester
8sn6erborg - I^iliegaäe 9

r.ncis

^-vn^i'slvsslrvnivi
Ks8taniealle 38 (Okr. Llir!8ten8en) Telefon 704
anbefaler sig til ?ublikum8 Velvillie
8pee.

klikltenslaZer - 8kikertsekker

uäfsrer alt 8lirsscl6erarbejcle
ester ^laal i I. KI. I_I6forel8e.

8SXV^^L0K(Z

filial af 8oäal Garveriog ^e>iren8njng8-^tabli88ement

jernbanegade 25g
(v>8 g vi8 ^mt8banegaaräen)

lVIsneketlinne^. ^L. ?s^et Tentes VA drivZes overalt i L^ea

)öl?Aell Völler (Zndeh.: Henry Nymand)
l^elef. 217

altiä

stsrste väValZ i

l'elef. 217

l8enkram, Kskkenuä8t )?r, (Zlas, porcelsen og elektriske Artikler

8suterve8 2,—Xr.
ksävio 2,— Xr.
verdenskendte

K. 0LU^8cttkLII^

öglbks 0^

Vine.
Lneucl8alg

i

anbeksles

for
8onclerborg
^mt veä

?sts? Lönniclissn -

8tsr8te l^clvsIZ psa plsäsen

forretningen er saben
l^ver-Oage fra KI. 8—7
I^orclag irs KI. 8—10
?erlega6e 63 -- 8onäerborg

- LsnäerdorK

8onäerborg seilte

KolonialVarekorretninZ
(F. Hanssen - 8sn6erdorA - I'eleL. 119 0? 120

Nobler
(ÜHI?. XVOI^k^k^, 8onclerborg

Hotel „Lellevue"
8snllerborZ
Inäeb.: I^ritT ttarclt

»zißS

Telefon 371 - Perlega6e 54
8pecialitet:

8snäerborZ

DgZliZ fri8k brsenät Kgffe

8torste 8pecisI-korretv!nR i Herre- oZ vrenAe-Laräeroke

8muk og b^ggelig I^e8taurant
veä 8tranäen

kollcekanlcen kor Vil lig devare LuiMkäkn 7^7
clrik Kaäium-Vanä fra I-Ielligvan^kiläen Ksrkser-^onäer, 6en
^Is 0Z 8unäeveä Kilde
i Veräen, om bvis fortrinlige 8unc1lie68Vanä Historien
(^ktiesel8kab)
skriver
belt fra clet 16. ^arbunclrecle op igennem "I'iäen. — faas
8jSI^VLI?k0I?(Z
paa alle Moteller og bos KobmWn6 i form af: Original-^ftapAktiekapital og k5e8erver:
ning in natura, l^aäium-Litron- og I^Iin^bgsrlimonaäe, KacliumKr. 1 246 000,00
Apollinaris — Depot kor 8sn6erborS
Aabenraa ^mt Veä
I>II88L!I>I 6! 8Ltil^1KL - (ZotkeZsäe 13 - 8sn^erborZ - l^el.649

Zr. lllatzelt - Blikkenslagermester
Chr.
Otten
(Zlarmegter
8t. Kaacllmsgaäe 17

8GNV5KL0K(Z
perlegacle 68 -

Telefon 354

-

Telefon 810

8tc>rt
i Xol)l)er0A ^Ie88inAAen8tande
8amt alt til I^u8^0l<äninA kenksrencäe

k^ens beä8te

kroä

bages bo8

l_oe!<
8S^VLI?K0K(Z

Klingle
og billi g e r e,

en,

kan De
fas 8tsrre

men ikke beäre

Thomas Ollen
Konditori oH kg^er!

perleggäe 66 - Telefon 354

k^orlsn^ sltiä
Olie-, k^srve- vg ^spetkanäel
Larker-0Zkri8sr8al0n ^smus Uetersen
8ou<1erl>orz en gros en 6etsil
er nu i
62
8snäerborZ
k1i8 llaeokskn
anbessler alt i Kolonialvarer
SI
8sn«IerborZ
- - til rimelige
F. L. Eggert
Telefon 229 - I^l. K3säku8g.3
p. P^LK8LI^
telefon 717 - O^bbolgsiZe 11a
koZtrMkeri - koZbinäeri
?ri8er

^ullegsrckner, (Zsräinbreeäcler

i^xport-Vr^ggeri

^UAULtenIzorA
Kun

Slotshotellek i.'Kl.Ksdogpaala»g
el. 33

^ugu8tenborg

l'el. 33

anbefaler sine lokaler.
8tor gammel I^lave.

^,'bvliiKt V. Zimmermann

fa 38 li os
^en8 ken^ixen, 8lagtermester
Augustenborg - telefon 78

-

-

8S^V^K0K(Z

?eter Han^ea
Kle!n8meä

- Augustenborg

L )?gning8be8lag - jerngitre
Keparation8Vssrl<8teä
8pee.: ^utomsti8ke VanclVserk

I^orlsnZ

A. Andresen
telefon Augustenborg 36

Bageri og konditori

(ÜMleksntlel
- Kye LMler
(Zummi Ke8srve6ele

Annoncer fra Sonderborg og Augustenborg.

kMS?uvaliüe^
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Medlemsblad

for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Sen 1.Zanuar IM
Mindestenen i Ulkebol
sor de faldne i Verdenskrigen

^
.
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Foran Ulkebol kirkes Vestgavl rejstes i Aaret 1920
Mindestenen for de faldne. Det er en omkring 2 m hoj
Natursten, der hviler paa en Stensætning af 11 store
Granitblokke. Stenene er samlede i Ulkebol Sogn og
givet af Sognsfolkene. Den store Sten er fundet paa
Gaardejer Bertel Schmidt's Mark i Ulkebolskov. Tegningen til Stenen og dens Anloeg er givet af asdode
Professor Nyrop. Det siges, at det var den store kunstners
sidste Arbejde. Overst i Stenen er indhugget kirkens
gamle korsmoerke og derunder folgende Indskrift:

S. Aargang

Denne Sten rejstes til Minde om
76 Mcend her fra Ulkebol Sogn,
falden langt fra hjem og kcere
i den store Krig 1914 — 1918
Guds Fred med vore Dode.
Stenen blev assloret den 11. November 1920. Toaarsdaaen efter Revolutionen. En stor Del af Sognets
Beboere havde givet Mode. Sonderjydsk kommando
havde sendt et Wreskompagni og fra kanonbaaden
„Guldborgsund", der laa i Sonderborg Havn. modte en
Afdeling Matroser. Der samlede sig omkring 600 Personer paa kirkegaarden. Forste Tale blev holdt af Gaardejer Bertel Schmidt, som Formand for det Udvalg, der
reiste Stenen. Derefter holdt Provst Thyssen selve Assloringstalen. Mens Stenen blottedes præsenterede 2Ereskompagniet. Gaardejer Lawaetz overtog Stenen paa
kirkesorstanderskabets Vegne, der lovede at frede Mindet
oa overlevere det til kommende Sloegter.
Det var den forste Mindesten, der blev rejst for de
faldne i Sonderborg Amt.
Inde paa kirkens Nordvceg, noermest koret, hoenger
en smuk udstyret Mindetavle af brun Eg med de faldnes
Navne i Guldskrift. Malermester Jorgen Lausen, kobenhavn. fodt i Ormstoft i Ulkebol Sogn har skoenket Tavlen
til kirken i Sommeren 1922.
Provst Thyssen asslorede denne Tavle efter en Sondagsgndstjeneste. Tavlen boerer folgende Indskrift:
Til Minde om de faldne fra Ulkebol Sogn
i den store Krig 1914 — 1918.
Derefter folger Navnene af 77 Sognsmoend. (At
Mindestenen paa kirkegaarden boerer Tallet 76. ligger
deri. at en Dodsanmeldelse er kommen senere.)
Peter Beck. -j- 17. 2. 1915 l^g^e
Nicolai Beck, -j- 30. 4. 1917 l
Jens Ehristensen Brock, -j- 25.10.1914
Christian Christensen Brock 1-8.8.1916
Andreas Christensen, -j- 23. 7. 1915
Wilhelm Christensen, -j- 6. 9. 1914
Peter Sorgensen Christensen
5 12. 6. 1918
Hans Sorgensen Christensen
5 9. 9. 1917
Niels Christensen, 5 10. 3. 1915
Claus Clausen, -j- 25. 3. 1918
Christian Clausen, -j- 24. 4. 1916
Jorgen Clausen, -j- 20. 9. 1914
Jens Clausen, -j- 24. 3. 1918
Jens Nielsen Due
.
t 1. 11. 1915
lindre
Christian Johannsen Due l
5 8.8.1916
1

^

„Krigs-Invaliden"
Jorgen Jacob Christensen Esmann
-j- 30. 9. 1914
Hans Jorgen Eriksen, -j- 21. 6. 1917
Hermann Fanger, 5 5. 9. 1917
Friedrich Peter Gnzmann
1- 18. 11. 1916
Hans Christian Hansen, 5 13.10.1915
Otto Johann Hansen, -j- 5. 10. 1916
Johannes Theodor Hansen
-j- 20. 8. 1914
Hans Christian Hansen, 5 20. 9.1915
Christian Hansen, -j- 31. 10. 1916
Frederick Hass, -j- 18. 6. 1915
Mathias Mathiesen Hell, 5 4. 5. 1917
Frederick Theodor Hinke
30. 9. 1915
Hans Peter Wilhelm Hess
5 22. 10. 1918
Christian Peter Petersen Hoj
-j- 25. 7. 1916
Hans Iversen. 5 2. 10. 1914
Christian Iversen, -j- 8. 3. 1916
Hans Jacobsen, -j- 18. 4. 1918
Jorgen Jacobsen, -j- 31. 5. 1916*)
Peter Jacobsen, 5 29. 2. 1916
Christian Friedrich Wilhelm Jacobsen
5 22. 3. 1918
Heinrich Jahnke, 5 1. 6. 1916

Jens Jorgensen, -z- 26. 7. 1917
Hermann Otto Jessen, -j- 28. 3. 1918
Hans Jepsen Johannsen, -z- 1.9.1914
Peter Jorgensen, 28. 8. 1914
Christian Jorgensen, -z- 10. 9. 1915
Johannes Georg Jorgensen
-j- 2. 5. 1917
Hans Nissen kaad, 5 20. 9. 1914
Christian Karstensen, 5 1. 5. 1917
Hans Jacob Karstensen. 5 2. 8. 1915
Jes Hansen Kock, -j- 14. 5. 1916
Frederick Gustav Krause t 26. 11). 1915
Wilhelm Frederick Kray
-i- 16.9.1914*)
Heinrich Peter Laß, -j- 11. 9. 1915
Theodor Lawaetz, -j- 2. 4. 1918
Christian Julius Ludvigsen
-Z- 27. 10. 1914
Heinrich Markussen, 5 17. 11. 1917
Jorgen Mathiesen, -j- 15. 7. 1918
Johannes Frederick Matzen
13. 12. 1914
Jens Mejer,
4. 9. 1915
Jens Peter Mejer. 5 29. 9. 1915
Christian Christensen Moller
-j- 22. 3. 1917
Claus Jorgensen Moller
5 26. 8. 1917

Nytaarshilsen.
Atter staar vi paa Terskelen til Indgangen af et
nyt Aar og vi vil hermed onske alle vore Medlemmer
et godt Nytaar. Det svundne Aar har ikke voeret et
gunstigt Aar, scerlig da Arbejdslosheden procentualt hjemsoger Invalider mere end andre og forgoeves har vi
spejdet efter de Samfundsforanstaltninger, der kunde skasfe
dette Onde nogen Afhjcelp.
Aaret der er henrunden og saaledes horer Fortiden
til viser vel ikke nogen Tilbagegang i Medlemsantallet,
men heller ikke nogen Fremgang. Det nye Aar kroever
derfor ikke mindst af den Grund Sammenhold, men ogsaa paa Grund af, ak vi ikke har faa faa Ting der
skal tages fat paa. F. Eks. Revisionen af Lov Nr. 100
af 29. Marts 1924, er ikke af saa lille en Betydning og
her maa man scerligt se at saa udrettet noget positivt.
Vi maa lose denne Opgave paa den bedste Maade og
dette kan kun ske ved. at vi har en stcerk Organisation,
hvor alle vil vcere med i Arbejdet for at udsprede Op
lysninger og Forsiaaelse for vor soelles Sag; vi maa staa
Side om Side og Mand ved Mand, hvis vi vil forbedre
vor Tilværelse. Aaret 1928 er jo 10-Aaret siden vi for
forste Gang igen, efter Vaabenstilstanden, kunde fejre Jul
og Nytaarsfesteu hjemme hos vore koere, og ser vi tilbage paa de 10 Aar, der er gaaet, maa vi komme til
den Erkendelse at vor Organisation har gjort et skort Arbejde. Derfor kammeratinder og kammerater voer med
i vort Arbejde, trced ind i vore Roekker og sigt Organisationens Maal.
Hovedbestyrelsen.
ITilslutning hertil onsker ligeledes Redaktionen alle
Loesere af vort Medlemsblad et godt Nytaar, Foreningerne
et godt Arbejdsaar og hele Organisationen en god Fremgang.
^d.

Hans Nicolaisen. 5 31. 3. 1918
John Ewald Albin Nicolaisen
-i- 18. 9. 1914
Niels Nielsen, -j- 10. 11. 1915
Wilhelm Ohlsen. 5 29. 4. 1917
Peter Petersen, -j- 24. 11. 1917*)
Hans Petersen, 5 4. 10. 1915
Jens Peter Petersen, 5 7. 5. 1917
Alfred Fritz Pfeifer, 5 16. 7. 1915
Peter Hansen Schmidt. 5 24. 3. 1916
Nis Schmidt, -j- 25. 2. 1916
Jorgen Jorgensen Schmidt
-j- 8. 7. 1917
Frederick Wilhelm Johann Seelk
1- 7. 10. 1914
Peter Severin, -z- 6. 9. 1916
Heinrich Stachg, 5 11. 9. 1916
Christian Friedrich Thiesen
1- 11. 11. 1916
Peter Petersen Thomsen
f 19. 7. 1915
Christian Thuesen, -j- 15. 4. 1915
Christian Vogelsang. 5 18. 11. 1914
Nicolai Wolf, 5 9. 9. 1916

*) Ligger begravet paa den hjemlige
Kirkegaard.

Bognyt.
..I Skyttegrav og Fangenskab" er Titlen paa en Bog
som i disse Dage er udkommen. Forfatteren, Andreas
Ehr. Petersen, forhenværende Menig ved Marineinfanteriets Stormtrop, fortceller om sine Oplevelser i Garnisonen
i Wilhelmshaven, ved Vestfronten og i den amerikanske
Fangelejr i Tours. Som menig Soldat, der tro har udovet sin Pligt, har han formet sin Fortcelling paa en saa
jcevn og naturlig Maade — noget der karakteriserer den
nordslesvigske Soldat — at man har Fornojelse af at
loese og anbefale den. Vogen er trykt hos F. C. Eggert,
Sonderborg, smukt udstyret og med gode Illustrationer.
Vogen bliver frit tilstillet mod Indsendelse af 1,25 kr. til
F. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg.

Ttylaar.
Hvad bringer Du, Du nye Aar,
som ventende for Dören staar,
mens alle klokker kimer? —
Ak ja, hvad bragte det. der svandt
og imod Evigheden randt
med Uger, Dogn og Timer.
Saa mangt et Virke tages op
og loftes imod Vjergetop
hojt over alt det lave. —
Men alt for ofte brudt vi staar
med vor Forhaabnings Banesaar,
blandt lyse Drommes Grave.
Thi staar det gode nsorsagf
ved Dag og Nat paa trofast Vagt,
og vil saa gerne voerne.
Det ondes Skygge lusker om
og smudser til hver Helligdom
og morkner Sol og Stjerner.

„ Krigs-Ünvaliden"
(Zsr Oenes Inäksb i

l'elekon 630

Herre

oH

DrenZetsj

j
sos^o«"

?. Kossen Hansen,

Telefon 630

LtoreZscie 4,

hvad end Du bringer, nye Aar,
der redebont for Dören staar
med mange Livets Dage,
lad os ej tabe Troen paa,
at alle gode Magter maa
os alting heldigt mage.
Sin egen Lykkes Smed er hver.
der har sin Gud, sit Arbejd' koer
og Nojsomhed vil agte. —
Gud har sit Maal paa stort og smaat
og bringer koerligt for os flot
den Sten. vi ej kan magte.
Voer hilset da, mens klokkeklemt
de mange trange Sind har stemt,
Du Aar, der nu skal komme.
Og gid ej frugteslos hengik
for os blot mindste Ojeblik.
naar Du engang er omme.

Sonderborg Amtsorganisation

B. T.

Ara Hovedbestyrelsen.

I

kontingentrncerker.
I Henhold til Beslutningen ved sidste Fcellesmode
indfores med og fra 1. Januar 1929 kontingentkvitteringsmcerker. Mcerkerne er fra Hovedkassen udleveret til alle Afdelingers Formcend. hos hvilke kontingentJncasfatorerne vil faa de nodvendige Moerker udhcendiget.
Der vil saaledes ved Betaling af kontingenter
vcere at paase, at disse Mcerker udleveres og indklcebes
i Aledlemsbogen. De saaledes solgte Mcerker maa.
for at forebygge Misbrug af disse, af Incassatorerne
overftemples med det lille kvitteringsftempel, som
hidtil er blevet benyttet som kvittering for betalt
kontingent.
Afdelings-kassererne maa fore en nojagtig kontrol
over kontingentmcerkerne, og efter hvert kvartals
Slutning overfor Hovedkassen aslcegge Regnskab for
disse. Der er i denne Anledning fremstillet et nyt
Asregnings-Skema paa hvilket der ogsaa forefindes
en Mcerkekontrol. der fremtidigt noje maa udfyldes.
For Regnfkaber efter 1. Januar 1929 maa kun det
nye Afregningsskema benyttes.
Haderslev, i December 1928.
Hovedbestyrelsen.

!

Det blev besluttet at afholde en Juletræsfest den 2. Ian.
paa Stadttheater, hvortil Familier med 2 Born betaler
50 Ore og Familier med 3 eller flere Born betaler 75 Ore.
Efter Festen er der Bal for Voksne a 50 Ore for herrer
og 25 Ore for Damer. De fra Sommerstævnet ikke af
hentede Gevinster, der tilfalder Foreningen, et komplet
Radioapparat, et Sybord og 6 Solvskeer vil blive bort
loddet. Der skal soelges 300 Lodsedler til 50 Ore pr. Stk.
Lodsedlerne vil kun blive solgt til Medlemmer. Alan
vedtog endvidere, efter en lille Droftelse. indtil Julen at
udbetale Understottelser til tromgende Medlemmer til et
Belob paa 150.00 Kr. Til Slut bad Formanden de til
stedeværende Medlemmer om, nu i det nye Aar at agitere for god Tilslutning til vore Moder. Den ene Aften
i kvartalet, der bliver afholdt et Mode. maa Medlemmer
let kunne afstaa, og han vilde haabe. at hver enkelt vilde
gore et Arbejde til Gavn for vor foelles Sag. saa vi
allerede ved det nceste Mode kan konstatere, at Arbejdet
har bragt Frugter.
Modet sluttedes ved 10 Tiden.
Bestyrelsen.

Aabenraa Afdeling

afholdt Medlemsmode Torsdag, den 29. November, Aften
kl. 8 i L. hansens Gcestgivergaard.
Formanden, kammerat Gude, aabuede Modet, hvorefter han aflagde Beretning over Foreningens Virksomhed
for det sidste kvartal. Regnskabet fremviser, at der er
bleven udbetalt 150,00 kr. i Understottelser. Gaasespillet
har givet et Overskud paa 50,00 kr. Regnskabet blev
fremlagt af kassereren. Dette udviste en kassebeholdning
paa 211,70 kr. Regnskabet og Beretningen godkendtes.

I

afholdt ordinoert Delegeretmode Sondag, den 10. Dcbr.
Form. kl. 9 paa Colosseum i Sonderborg.
Af 16 Afdelinger var de 15 repræsenterede med 30
Delegerede.
Ved godt 9-Tiden aabnede Formanden h. Petersen,
horup, det godtbesogte Mode, idet han takkede for den
gode Tilslutning. Den fremlagde Dagsorden blev god
kendt. Formanden indledede Forhandlingen med at give
en Beretning fra den i November Maaned afholdte Basar.
Den var i det store og hele forloben ret godt. Fra alle
Sider var der bleven vist os den bedste Forstaaelse. Ved
Indsamlingen havde noesten alle Forretningsfolk skomket
en eller anden Ting. Ogsaa Salget af Lodsedlerne til
den store Bortlodning var gaaet ret strygende indenfor
de enkelte Lokalafdelinger med Undtagelse i et Par enkelte havde det voeret ret svoert at saa dem solgt, men
de blev dog alle saa betids tilbagesendt at de kunde blive
solgt paa Basaren, hvor Estersporgslen var ret stor. At
Basaren er scerdeles vellykket vil sremgaa af Regnskabet,
som vi beklageligvis ikke i Dag kan forelcegge dette Delegeretmode af den Grund, at det ikke har vceret os
muligt at faa alle Regninger ind fra vore Debitorer,
men som vi dog kan give en lille Oversigt over efter en
flygtig Opgorelse vi endnu paa det sidste har foretaget.
Overskudet vil blive ca. 24-2500 kr. Det endelige Regnskab
vil forst i det nye Aar paa Tryk blive tilstillet samtlige
Afdelinger, og senere blive fremlagt til Godkendelse paa
det nceste Delegeretmode. Beretningen blev efter en kort
Droftelse enstemmigt godkendt. Det noeste Punkt paa Dags
ordenen var Anvendelse af Basarens Overskud, der som
de forrige Aar blev et ret broendende Punkt at faa foerdigbehandlet. I den ret livlige Debat fremkom der forskellige Forslag, der alle gik ud paa at nedskoere de enkelte Poster indenfor Amtsorganisationens hjcelpeforanstaltninger, saaledes, at man var i Stand til at yde Hjoelp
i et videre Omfang med mindre Belob. Da konfirmationshjcelpen er den hjælpeforanstaltning, der medforer
den storste Udgiftspost kom denne forst under Nedskæringskniven. Der fremkom herunder forskellige Forslag bl. a.
helt at slette den for i Aar. nedskoere den til 10 Kr.. til
5 kr. og 15 kr. Ved den skriftlige Afstemning blev det
vedtaget at yde 10 kr. til hver konfirmand. Den anden

„Krigs-Invaliden"
vigtige Hjælpeforanstaltning var Begravelseshjoelpen, der
indtil nu havde vceret 50 kr. Her fremkom Forslag om
at udvide denne Hjcelp saaledes, at der ogsaa udbetaltes
Hjcelp til Invaliden naar dennes Hustru dode ligeledes
skulde der udbetales Hjoelp ikke alene til Enkens Efterladte, men ogsaa til Enken naar der indtraadte Dodsfald. Dette Forslag fik Tilslutning og blev vedtaget ved
en skriftlig Afstemning, saaledes at der baade ydes Be
gravelseshjalp til Invaliden som dennes Hustru saavel
som til Enken og dennes Efterladte (Born), dog udbetales der kun til Enken for et Dodssald.
Begravelseshjælpen blev efter Vedtagelsen af denne
Bestemmelse nedskaaren fra 50,00 kr. til 30,00 kr. Den
tredie og sidste Hjælpeforanstaltning (Sygehjoelp) blev
overladt til Amtsorganisationens Bestyrelse. Sygehjælpen
skulde variere fra 20,00 til 30,00 kr. og i soerlige Tilfoelde, hvor Forholdene taler derfor, endnu hojere.
Under punkt „Eventuelt" droftede man forskellige
Foreningsanliggender og Modet sluttedes forst henved
^
Bekendtgorelse.
H- C., Sekretoer.
Sonderborg Afdelings Spareforening ..Julens Gloede"
har i de sidste Uger for Jul udbetalt en Sum paa 6560 kr.
der er bleven sparet sammen af 130 Sparere. Vi haaber
at de opsparede Summer har voeret en meget vcerdisnld
Hjoelp til at klare Juleudgifterne med. og at de saaledes
har bragt Gloede ind i mange Invalidehjem. Den gode
Sag skulde jo gerne sortsoettes, og vi skal hermed meddele,
at vi paabegynder den nye Indsamling omkring den
7. Januar. Det maa voere at haabe. at mange flere vil
slutte sig til den gode Sag. De vil ikke fortryde det, men
tvoertimod faa megen Gloede deraf, kan der ikke afses
meget, er det dobbelt nodvendigt at spare, og den, der
mener ikke at have det nodigt, kan ogsaa godt voere tjent
med at voere med, om ikke af anden Grund faa for at
skotte den gode Sag, hvilket her kan ske uden store Bekastninger. Derfor slut Eder til vor Spareforening.
Bestyrelsen.

I

Graasten Afdeling

I

afholdt ordinoert Medlemsmode Onsdag, den 12. Decbr.
hos Enkefru Jepsen. Graasten.
Efter at Modet var aabnet, vedtog man under Forhandlingen af Dagsordenen at afholde den aarlige Ge
neralforsamling paa Foreningens fastsatte Modedag, den
anden Onsdag i Januar Maaned 1929, Aften Kl. 7,
hos Enkefru Jepsen. Graasten.
Efter Generalforsamlingen skal der afholdes en Festlighed, forbunden med foelles kaffebord, Underholdning
og Bal for 50 Ore pr. Medlem.
kassereren bad om at afregne med kontingentet
snarest muligt for at han kunde faa Regnskabet bragt i
Orden til den sorestaaende Generalforsamling. Udenbys
Medlemmer, der onsker at deltage i Festen, bedes anmelde sig til Formanden inden den 5. Januar. Formanden
bad endnu engang om at agitere for god Tilslutning til
Festen, hvorefter Modet sluttedes. Schumacher Nielsen.

I

Augustenborg Afdeling
Bekendtgsrelse.

I

Medlemmer indenfor Augustenborg Afdeling der har
konfirmation til Foraaret bedes melde sig til Musiker
Brückmann, Augustenborg inden den 1. Marts d. A.
Bestyrelsen.

Vester-Sottrup Afdeling

j

afholder ordinoert Medlemsmode, Lsrdag, d. 12. Ian.
Aften kl. 8 i Stationskroen i Vester-Sottrup.
Dagsorden:
1. Fremloeggelse og Godkendelse af Regnskabet. 2. Behandling af evtl. Forslag til Foellesmodet i Tinglev, samt
Valg af en Repräsentant til dette Mode. 3. Drostelse
angaaende Afholdelse af et Maskeradebal indenfor Foreningen. 4. Eventuelt.
Idet man herved onsker alle Medlemmer et
godt og velsignet Aytaar, vil vi samtidig bede Eder om.
at tage livlig Del i Foreningens Moder, kom til vore
Moder og lad ikke altid de samme bestemme Farten.
P. B. V.: Jens Sorensen, Formand.

I

Skodborg-Iels Afdeling

j

afholder Generalforsamling Fredag, den 11. Januar
1929, Aften kl. 8, paa Skodborg Banegaard med
folgende Dagsorden:
1. Formandens Beretning.
2. Regnskabssremloeggelse.
3. Valg af Bestyrelse. 4. Valg af Reproesentanter til
Foellesmodet. 5. Eventuelt.
Medlemsbidrag bedes betalt kil den 5. Januar.
Gratis kaffebord, alle Medlemmer bedes give Mode.
P. B. V.: H. Tandrup.

Nordborg Afdeling

j

afholdt Lordag, den 1. Decbr., Aften kl. 7 Generalforsamling med efterfolgende koncert og Bal paa Hotel
„Union" i Nordborg.
Formanden, kammerat Lorentzen, aabnede Generalforsamlingen og bod Velkommen. Den fremlagde Dagsorden blev godkendt. Da Formanden ikke onskede Genvalg, valgtes ved en Afstemning Skorstensfejermester
Holger Hede kil Formand. De ovrige Bestyrelsesmed
lemmer blev alle genvalgte. Den godt besogte Generalforsamling sluttede ved 10 Tiden. Efter Modet havde
man en fornojelig Aften med koncert og Bal. Den
udmoerkede koncert blev givet af kammerat Brückmanns
Drengeorkester. Augustenborg.
P. B. V.: Andresen.

Hleääelelse tra Invaliäensevnet.
Xon8ult3tion fol- militsers Invalider og 833clsnne8 efterIsclte ssmt KentesnsoZere vil ss en af I^sevnet8 Kon8ulenter
oZ en I^^8enclinZ fra Xssvnet8 Kontor i januar ^Vlaane^ blive
sflioiät i
Aabenraa, S^Zeksssens Kontor, 8onäerZa<le 12,

den

8., 15., 22. og 29. KI. 2»o Sterin.

I'snäer, IVUssIonskotellet, LtoreZsäe 9,

äen 9. oZ 23. Kl. 230 ^fterm.
l'inHleV, ^inZIeVlius, 6en 16. Kl. 2 ^sterm.
I^söumkloster, Hotel I?o^al, 6en 11. Kl. 2^ Sterin.
Hellevad, KlsVer Ls, den 30. Kl. 1^ Sterin.
SliLerbsek, ^ablinSs tlotel, äen 24. Kl. 3^ Sterin
l'oktlunä, k^rosck' liotel, 6en 18. Kl. 2^o ^sterm.
KoäälNZ, Hotel RoäälNZ, äen 4. KI. 2^ Lfterm.
Invalider oZ efterlsäte, 8smt k^entesnssZere, 8c>m sn8l<er
st Zsre LruZ as 6>88e Konsultationer, msa 8ene8t 3 OaZe inäen
<äen Dato, pss bvilken de gZter st Zive ^oäe, meddele Invalideneevnet i LonderborZ, til nVilken Konsultation de aZter st
Zive ^sde, for st Vedliommende8 Eliter lian blive medbraZt
til Kon8ultationen.
Kon8ult3tionerne — Ve^ liVilke der ikke er ^ejli^lied
afbolde8 kun for saa viclt XssVnet
rettidiZt modtager ^.nmeldel8er til 8smme.
til st bliVe IseZeundersoZt —

InvalL<5ensevliet.

„Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, kastaniealle ö, St.: udkommer een Gang maanedlig, og koster l0 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af .Krigs-Hnvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i F. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 24S.

I), k. LangvsaÄt

Kod ^anufakturvarer i

„IVIsgssin »>u Iüoni>"
Stsrste vckValg

Urmager, (iuläsmeä og Optiker
Stort l^6valg, Villigste priser - separationer lmrtigst og billigst

villigste priser

keckste Vare

kZygaarcks Skrseclclerforretning
bringes i velvillig k!rin6ring

'telelov 89

Ztormlclolcken 4

Ku6er

Slotsgacle 1

telefon 246

lisr ve Kobe Deres ^lsnutsliwrvsrer, Xoofelition, IrikotaZe 8smt 8lcotoi

laffet 28
Senäes overalt!

Knud Orbesen - Haderslev

anbefaler sig til Stemning af Klaver
og harmonium samt alle til faget benborencle separationer
IVl. vübner IVübbe, Storegade 691-

^lommerkanctel

korvet 19

Isenkram - väst^r - (Zlss og porcelsen

csks

Direkte Import af svensk og finsk l'rsslast
Velsorteret Imager!
Villigste priser!
ttenr? Lbristiansen - l^aclerslev - telefon 41

??
vecl bavnen anbefales til poreninger
pelefon 869
Hans Hejsel
telefon 869

porssg mine fortrinlige Kvaliteter i

Deres LMe billigst i

I?. ^neler'SeiH^ (^^KletorrewinA
Vestergade 58

WIL^S LKKLSL^l, (Zlarmester

Vil De spare Penge?

kober og ssslger foreningens Medlemmer beclst veä
lelefon 83
pliels
Senäes overalt!

inclsssttes -- Lillecler indrammes
Vincluespuclsning i Abonnement

haderslev

lVl. I^eonbsrck

Katie

Lispeg. 16, dlaäerslev, l'elef. 766

Kolonialvarer, Konserves, Vine
- - til billigste priser - M

?

H

at se inä til

Qocls, solicls IVisdlsr I l U 8 l ( H a n s Mortensens GMwerl
Kobes bedst og billigst i
I^^H's, IVIobellager
Xorregacle 34 - ffaclersleV
(Zravene 15 i (Zaaräen - haderslev - ^slef. 697 - privat l'elef. 1029

«sjM<ZeS

Drik alticl

V^Nl.'s

k«0>0!

keäste og billigste Inclkobssteä er

F

NsiS^eb

er absolut L^ens billigste Skomager. - paagummi paalssgges

ffver Dag friskbrsenät fra eget Lrasnäeri

telefon 1083

1^.

!<ul - l<0l<8 - kriketter

^omkrusti 8

telefon 91 og 1191 --

Kontor og Imager: ^eatersti 7

Lnns? ^SI»N, HUN. -------

„kaäiomagssinet"

koneVox
lakfernis
Skocreme
er uovertruffen

porlang overalt

klksni VI.
I^a^er eller pilsner
Depot for ffaclerslev og Omegn

5
^
^
^

Nsrlei'slev?
Slagteri og pabrik
la pslser - Specialitet i paalWg samt rogecle Varer
(garanteret eget pabrikat)
Allegacle 8 Se priserne i Vinäuerne Lispega6e 9

^
^

1. LttK. MNl. - tt^v^kS^V

- A^S^^PV^ I
Haderslev -- Lavgade 2

Z.C.Zensen

Arrnager og Gulcisrneci
Stort Tlclvslg til smaa priser
killigste Repar»tionsv«rkstecl

ttusk L. Nielsen konäe's
LnsenllsRnup pr. (^ramd^

7-!. Nr. 15 d^Ier 0A (^ykledele enZros r-1. Xr. 15
Niclielin ox kirestone ^uto- ox ^lotorc^klexummi
Opel, Lxelsior, (Zsxxenav, 8valen ox kopular d^Icler

8smtl!ße L^lilereserve6ele svliesales til allerliillißste OsZspriser
korlianälere svtsZes overalt

M^^

^ ^M

Slagtergade 35

-

telefon 532

..Naumann " Symaskiner og Cykler
l^ober lettest

^°mfru-tl--n4

-

Varer lssngst

«. o. NeilNSNS

Annoncer fra Haderslev og Vroendstrup.

?e>--t°n 7ZS

Sil«» kun

kvZfSSN

bvckanct

»».S
dlir.
^oliannsen
Z
Zvz
2
-ov
s'
^
HlobeloZ
k^ninZ8ma8kin8ne^keri
^I^bro
18
w »
-<
LilliZe ^Isbler frs eZet Vssrk8tecl
^s>ksi,i»ss SnugsFonening
forer kun I.-Iil. Vsrer til sb8olut billigte ?ri8er!
Telefon 368 - I^urtiZ og reel LetjeninZ - l^elekon 368
ttanäler o^8ss meä Ikke-^teälemmer!
v- ?z

foretag
Deres
Inclkob
kos Äe
averterencle!

kob Eders Aorbrug af

Cigarerbo8- tt.Cigaretter
- Tobakker
OigsrkorretninZ

LkibbroZ^äe - ^abenrss - telefon 236
I^Iis Usnsvn
NobelSkomager, Vesterg. 16
uciksrer alle Skotsjs- og Bygningssnedkeri
separationer
tlgkislemagafln
til rnoclerate priser
Run Haanckarbejäe VesterZsäe 10 - ^sbenrss

Veler
Zessen
Manufakturforretning

^lle bor Kanäle bo8
konfektion, og

8tc>reZsäe 19 - Aabenraa - telefon 76

8pec.-^käelivA kor llerre-Xonkelltion »

ver Ksl)e8 beäst vß billigt?

Laurit? Jacobsen Äik i Herre-kousekllon
Mejdslsj og Skolgj
^bro 12 - telefon 506
Kobe8 be^8t oZ billigt bo8
IVlin ^a8tbilksr8el
oZ k^lMekorretninZ
brinZe8 i VelVilliZ LrinärinZ vn«.
telefon 356 - LsnäertorV
I ^ Xont^nt 8sIZ
4^ til 8M33 priser
tvicken 6^ v^0, /Vaden l'aa
Psm8lierreä 32
^/8
telefon 281
Dame- oZ Herrelingeri -» Herre-Xonkelction -- ^rlie^clsts^
^reäe tiu8mg6re korlsnZ
frs
kuuslhonnina Aabenraa Lonmnxkabrik

DM-

Heinrich Mssen
^ s Wn ^ IVIä!liik8ksi
Lvgm
MaterialAnnonce
fra
ttsäer8leV
Herre
Xorite^tivli
^lHOcziiicZllcZLliiczrziiiciczcicillcicio
og Oilikatesseforretning og Kunstksnllel
oc>
cici
8krsedderi
l'snäer, Ve8terZsäe 24 1^sn6er, 8toreZac1e 26, l'If. 342
oO ^1a88aZeketianc11iiiZ O°
Z elektriske ^sbscle Z
o 8)?ZeMmn38tik - elektrisk o
kob Jeres
OZ ^388sZebeli3näIinZ
^^
^ ^
^sjSSSN
8komsZerme8ter
o Ltrer I^zegeOi-ciiristioi ! 0
I^sivnsen's
o KriösinVsliä
tt.tienninö,
o
kun
.
.
.
c
z
°Z ^388Sr
l^WZe^utor.
0Z ek83min. ^° solidt Hodtoj fil rimelige Priser
08 kiggelsen
0g
8)?ZeMMN38t
Lceder- og Raagummifodtoj
o
"
^
c>
i l^sncler
o I^srreZsäe 40, I^Ig6er8lev o repareres samme Dag
oZ
ve
bliver tilkre68
oc>n>ciciczizcic!izczcZL>ii>c>ciciczczciczci
^
^ktie8el8ksbet
UV l>e 8smzMsr!
(Zsi'ASstsri KulkompSN^^
6e LruZ kor
i^raa8ten en ZolI^sr
Ke«l8te Vsrer! telefon 210 killi^8te priser!
l trille eller 8^ma8llme,
äs ksb 6en
^srlücl^ Kv8 ^sal^. 8srenseri
^etsr Anäersen :: Sraastsn
LrosZer
8t. psuli - l'eleson 176
8sr8te l^clvsIZ i
ksZeri - Konditori oZ Lske Reparationer ucltsres llurtixt oZ dillißt MsnufgkturVarer, (Zsräiner,
l'rikotsZe, ^rbejästsj, SmsstinS

Wienerbrod

^kodlaj

Annoncer fra Aabenraa, Haderslev, Tsnder, Broager og Graasken.

ven 1.

Nr. 11

H. k. Langv?aÄt

Kod ^anufakturvarer i

„Msgssin rlu VIoniI"
Storste väValg -- keäste Vare -- killigste priser
IZygaarcls SkrseÄclerforretnmg

bringes i velvillig Lrinäring

lelekon 89

8tormklo^eo4

koder og 8selger ?oreningen8 ^eälemmer beä8t veä

telefon 83 Ißisls^inll Senäe8
Nattetoveralt!
28

Urmager, (Zuläsmeck og Optiker

l

Stort ^ävalg, Lillig8te Pri8er - separationer burtig8t og billig8t

in68sette8 -- Lilleäer inäramme8
Vinc1ue8puä8ning i Abonnement

Kuäer I>IIL^S

jVl. vübner ^löbbe,
^smmerkanclel
Direkte Import af 8Ven8k og fin8k '?rssla8t
Vel8vrteret bageri
Lillig8te Pri8er!
HenrF Lkristiansen - f^aäer8lev - lelefon 41
Dere8 LMle billigt i

k. F^nllei'sen' (^klekorretmnK
f1a6er8lev
Ve8terga6e 58

(Zlarmester

Slot8gaäe 1 -- telefon 246

M De spare Penge?

lisr Oe Icsde Deres Alsoutakturvsrer, Xonkelition, ^riliotaZe samt 8Iiotoj

k»8

Senäe8 overalt!

anbefaler 8ig til Stemning af Klaver
og ttarmonium 8amt alle til Paget benborenäe separationer
Storegade 69 l-

5. ^srgsnA

1929

NUDIH^V^II?, Nsllei'slev

Knud Orbesen - Haderslev

korvet- (Zlas
10 og porcelsen
Isenkram - västFr

Lstsveä bavnen anbefale8 til poreninger
telefon 869 ttans
Nejsel
telefon 869
Por8gg mine fortrinlige Kvaliteter i
Hl. I^eonbarck 766
Li8peg. 16,
Konserves,
-Kolonialvarer,
- til billigste
priser Vine
- -

Kaffe

f-lac1er8lev, l'elef.

MM

H

at 86 inä til

Qocls, solicls iVlslDlsr HU8t( Hans Mortensen s s<rWveri
s, ^Vlobellager
Kobe8 bed8t og billigt i
(Zravene 15 i (Zaaräen - «aäer8lev - lelef. 697 - privat 7elef. 1020

Drik alti6

I. V^^I^'s

»»mo:

ttver vag frwkbrsenät fra eget Lrsenäeri

telefon 1083

MM

« ^omlrusti 8
Veä8te og billigte Inclkob88teä er „Kaäiomagasinet"
koneVox
lakfernis
Skocreme
er uovertruffen

NsrreZade 34

Nojgaäe 5

-

f1acler8lev

1^.

«sjgacle 5

er ab8olut L^en8 billigte Skomager. - paagummi paalssgge8

!<ul - Koks - kriketter
telefon 91 og 1191

—

Kontor og Imager: ^eater8ti 7

Lnnsi ^onn, Zun. ---porlang overalt

t t l k a n i Lit.
I.3Aer eller pioner
Depot for ffg<Zer8lev og Omegn

?
^ Zo»»«« Zonvciisci»,
Slagteri og pabrik »s«>«nsisv?
^ la power - Specialitet i paalseg 8amt rogeäe Varer M
^
(garanteret eget pabrikat)
^
^II6gaäe
8
Se
priserne
i
Vinckuerne
Li8pegaäe 9 ^
IM
Slsl de averterende! Annoncer fra Haderslev.

Haderslev - Lavgade 2

Z.C.Zensen

Ulnnage^ og Gulclsmeci

Stort rlclvslg til smaa priser
villigste Kep»rationsv«rkstecl

Stst de averterende!

Lwzfsvn Luckard-

S k o Kun
c»«. ^
v ?Z
v.

s' <0°
n> '

dlir. ^okannsen
^tobel- «Z K^ZninZsmaskinsneäkeri - I^bro !8

a>.?

Deres

isv «
^

L
^skvni'ss Li'ugsGonening
forer kun I.-Kl. Varer ti! absolut billigste priser!
telefon 368 - hurtig oZ reel Letjening - telefon 368
Hsnäler oZsaa me<l lkke-^Vleälemmer!
killiZe jodler fra eZet Vserk8te6

foretag

Inclkob
kos cle
averterencle!

kob Eders Forbrug af

CigarerKos- Cigaretter
- Tobakker
LiZarkorretninZ
LkibbrvZsäe - ^.sbenras - telefon 236

Ätt i Herre-Konfektion
üaurit?
Ha^okssn
MobelArbejdsksj og Skoloj
I^l)?br0 12 - telefon 506
Kobes beäst og billigst kos
og Bygningssnedkeri ^Nin I^sstbilkorse!
vZ
plMekorretninZ
^avossc«
Ligkistemagasin bringes i velvillig Lrinäring vnn.
l^elekon 356 - 8on«lertorV

DZis Usnssn
Skomager, Vesterg. 16
uäksrer alle SkotsjsReparationer

til nioclerate priser

Run I^aanctarbejcte

Ve8tergg6e 10 - ^sdenras

Veter Zessen

Alle bor Kanäle kos

konfekkion-ogMannfaktnrforrekning
8tvreZsäe 19

- Aabenraa - ^eleion 76

8pec.-^täelinZ tor Ilerre-Xonkektion -

ver lisbes beäst og l,illig8t!

I ^

i^ontsnt 8alZ

^

^

til 8MÄ3 Pri8er

tviclcen Ll ^0, /VakenraA
kism8^erreä 32

^/8

telefon 281

Dame- og Herrelingeri - llerre-Xonkektion - ^rke^äst^

^reäe Husmsäre sorlang
Aabenraa llonninxtabrilc

kunsthonning

DMs Wn ^ IVIa!liik8kli / ^ ^ Ü Ü S l ' Heinrich Aissen
Isnäer
Log»
MaterialAnnonce
kra
ttaäersleV
Herre
Xonte^tivn
O?ilOlloci?c7 ^ ^cnlDO^^OlHLi!i!0OOL>cZLZczcZOczcZO
og vilikatesseforretning
og Xunsiksnllol
8krsed<äeri
oO
^onäer, LtoreZsäs 26, l'If. 342
l'onäer, Ve8terZaäe 24
^VlassaZede^anMnZ

°
O

elektri8ke ^8bsc1e
Z
8)?ZeZ)?mn38tiI< - elektri8k °

^g88sZebe1isnäIinZ
keliancllivA ßives

Z
O
^

lirigsinValiä ti. Wenning, Z
l^segesutor. og ek8smin.
^g88sr og 8^ZeMmns8t

Z
^

^srreZsäe 40, ^lgäer8lev

^

kob Seres

^isssn
Skomagermester
kun
solidt Aodtoj til rimelige Priser
Lceder- og Raagummisodtsj
repareres samme Dag

Wienerbrod

^odtoj
08 kiggelsen
i l'onäer
og ve blider tilkreäs

Aktieselskabet
Lsl'AAStSN
I^sr 6e Lrug for
keäste Varer! telefon 210 Villigste priser!
en goä L^icle eller 8^ma8lcine,
cis ksb 6en
Kv8
8orensen
^Sier AnZersen :: Sraa^tsn
Lroager
8t. Pauli - telefon 176
8sr8te i^clvsIZ i
kager! - Konäitor! og (!ake Reparationer uäkores liurtigt og billigt Hlanukakturvarer, (Zaräiner,
trikotage, /Vrbejästsj, 8maatinZ
LroaZer
(?raa8ten

ox LsmMer!

Annoncer fra Aabenraa, Haderslev. Tonder, Broager og Graasten.

«Ms-ZnvaliSe„
Medlemsblad
for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
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!
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I

5. Aargang

Mndet for de Faldne i Egen Sogn (Als)
Allerede i Begyndelsen af 1920 fremkom den Tanke En ca. 1 m hoj Mur. opmuret af kampesten og samlet
i Egen Sogn at scette et varigt Minde for Sognets faldne rundt om i Sognet, danner en kreds om selve klokkehojen.
Sonner. Sagen blev dog ikke gennemfort ved Afholdelsen hvorpaa der er indmuret 66 Tavler, en for hver Falden.
af det forste Mode. men man enedes om at foretage en Disse Tavler er fremstillede i kiet. Foran Indgangen
frivillig Indsamling blandt Sognets Beboere. Man ind- til Mindehojen er der rejst en stor Natursten, skcenket af
katdte saa senere til et nyt Mode og her var det. at Gaardejer Jes Miang. Dyndved. der boerer folgende IndBygmester Knudsen fremkom med Forslag om klokkehojens skrift, indhugget af Stenhugger Iversen. Sonderborg:
..Minde for Egen Sogns Sonner
Omdannelse. Knudsen havde allerede udarbejdet en Tegder faldt i krigen 1914—18."
ning over hele Anloeget. Forslaget fandt straks Tilslutning
Den
20.
Juli 1921 indviedes Mindehojen under stor
og man satte Knudsen i Spidsen for hele Foretagendet.
Der er talt bleven foretaget 3 Indsamlinger for at faa Deltagelse fra Noer og Fjern. Over 800 personer overde nodvendige Midler fremskaffede. To Gange ved en vcerede denne Hojtidelighed. Afsloringstalen blev holdt
Indsamling blandt Sognets Beboere og tredie Gang — af Provst Thyssen, Ulkebol. Endvidere talte Pastor Jensen.
paa Indvielsesdagen — ofrede Menigheden ved Alteret. Notmark, og Sognets nyvalgte Proest, Pastor Dahl, der
Der blev ialt indsamlet 8907,00 Mark og 2560,00 kroner. var tilrejst i Dagens Anledning.
Hermed bringer viNavnene paa deFaldne iEgen Sogn:
Hele Planeringsarbejdet er blevet udfort af Beboerne. ^

Andersen Peter, Dyndved. 1- 3.12.14
Auhen Jacob, Egen. 5 23. 8. 16
Bang Jens, Eistrup, 1- 3. 11. 17
Bonde Elaus, Eistrup, 1- 8. 10. 18
Bragh Hans, Dyndved. 5 6. 10. 18
Breum Johannes, Guderup
5 16. 9. 14

Bruhn Jacob. Guderup. 5 6. 9. 14 Frandsen Christian, Guderup 5 4.11.18
Ehristensen Earl, Elstrup, 5 7.11.14 Godt Frederik, Egen, 5 14. 6. 17
Ehristensen Christen, Egen, 5 19.8.15 Godt Jorgen, Dyndved, 5 27. 2. 17
Duus Christian, Lysholm, 1- 7.10.15 Hag Jacob. Guderup, 5 16. 4. 18
Duus Marius, Guderup, 5 8.12. 15 Hansen Andreas, Guderup
^
1- 26. 4. 18
Eriksen Hans Jorgen, Egen-Kirke
Hansen
Christen, Dyndved, 5 5. 3.15
t 11. 6. 16
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Hansen Christen. Dyndved. 1- 20.9.14
Hansen Christian, Sjellerup. -j- 1.5.16
Hansen Johannes, Vostedhoved
t 30. 10. 18
Hansen Jorgen, Bostedhoved
5 i Fangenskab 1915
Hansen Jorgen. Ssterholm, 5 19.5.16
Hansen Jorgen, Dyndved. 5 5. 6. 16
Hansen Peter, Stolbro, 5 3. 5. 17
Hansen Rasmus C., Sjellerup
t 16. 9. 14
Jacobsen Hans, Dyndved, 5 1. 4. 18
Jespersen Christen. Egenmark
-Z- 28. 9. 18
Jorgensen Christian, Eistrup
t 9. 11. 15
Jorgensen Jorgen, Dyndved
-j- 5. 8. 17
Jorgensen Jorgen, Elstrnp
t 22. 12. 16

Jorgensen Jorgen. Stolbro

5 12. 10. 18

Jorgensen Peter, Osterholm
5 14. 11. 15

Knudsen Knud, Guderup, 5 19. 9. 14
Krogh Jes. Eistrup, 5 i Hjemmet 18
Krogh Nicolai, Egen, 1- 8. 8. 18
Lamp Frederik, Dyndved, 5 10.2.15
Moos Christian, Egen, 1- 25. 12. 14
Moos Christian, Egen, 5 8. 7. 17
Moos Claus, Guderup, 5 9. 11. 14
Moos Hans Peter, Dyndved
5 10. 2. 15
Madsen Hans, Dyndved, 5 21.6. 15
Madsen Nicolai. Sjellerup, 1- 22.1.18
Madsen Peter Ebbesen, Sjellerup
t 11. 10. 18
Mathiesen Hans, Guderup
5 3. 11. 14
Mathiesen Hans, Oskerholm
5 10. 4. 17
Mejer Jens, Dyndved. 1- 15. 9. 15
Moller Hans, Sjellerup, 1- 11.10. 18
Nielsen Andreas, Egen, 5 9. 7. 17
Nielsen Christian Peter, Guderup
20. 9. 14
Petersen Adolf, Guderup. 1- 4.10.17
Petersen Carl. Dyndved. 5 6. 6. 15

Ek Mindesmcerke i Marselisborg Mindepark
I Marselisborg Mindepark skal der i ncer Fremtid
rejses et stort Monument over de i Verdenskrigen faldne.
Dette Mindesmoerke skal voere et Vevis for Landets Taknemlighed over for dem, der ikke mere vendte tilbage.
Navnene af de faldne — hvis paarorende onsker dette —
vil blive optagne paa Monumentet. Mindesmoerket vil
blive rejst i den smukke Marselisborg Mindepark ved
Aarhus.
Jeg vilde vcere meget taknemlig for en Udtalelse fra
de paarorende, hvorledes de stiller sig med Hensyn til
Rejsning af et saadant Mindesmoerke. Midlerne til Rejsning af dette Monument vil blive indsamlede ved en
Landsindsamling uden Udgifter for de paarorende.
Haderslev i Januar 1929.
Petersen, Invalidekonsulent.

„Ciamac"
og det internationale Udvalg for Sammenslutningen
af de krcefter, der arbejder for Freden
Udvalgets Forfatning og Maal.
Det i Juni 1927 i Genf dannede Udvalg for Sammenslutningen af de krcefter, der arbejder for Freden
har, for at skaffe en international Aand og for at kunne
sammenslutte alle de kroefter, der virker for en international
Forenelse, sat sig det Maal, ved Samarbejde at söge
Folkeforbundet forbedret og dets Styrke sikret. Tiltrædelsen
til ncevnte Udvalg staar aaben for alle internationale
Sammenslutninger, der hovedsagelig eller delvis soger
Freden sikret ved Lov.
Intervention under den X. Folkeforbundsforsamling.
Aarsforsamlingen i Berlin har opfordret Formanden
for Ciamac's Sekretariat til at troede i Forbindelse med
det internationale Udvalg for Sammenslutningen af de
Krcefter, der virker for Freden, der skete i September
1928. Delegerede fra 11 internationale Sammenslutninger

Petersen Chresten, Egen
5 6. 6. 15
Vrodre
Petersen Christian, Egen
21. 7. 17
1
Petersen Christian, Osterholm
18. 10. 17
Petersen Frederik. Egen, 1- 17.9.16
Petersen Frederik, Nymolle>

^ 19. 9. 14

l „ .

Petersen Laurits, Nymolle s vrodre
-i- 9. 8. 16
1
Petersen Jorgen Ohen, Guderup
5 20. 9. 14
Petersen Peter, Sjellerup. 1- Juni 18
Philipsen Jorgen, Eistrup 5 9. 3. 17
Schmidt Lorenz, Egen. t 30. 9. 16
Sorensen Hans, Osterholm .
^ 15. 7. 15
>
.
Sorensen Christen, Osterholm ^odre
t 31. 10. 17
>
Thumann Martin, Cgenmolle
5 6. 6. 15
Vogelsang Mathias, Clstrup
1- 22. 10. 18

havde, efter Forslag fra ncevnte Udvalg. Foretroede hos
Formanden for den X. internationale Folkeforbundsfor
samling, Hr. Zahle.
Ciamac var repræsenteret ved Cassin og Dechamp.
Senator La Fontaine forestillede alle Delegerede, hvorefter
han overrakte Formanden for Folkeforbundsforsamlingen
og Generalsekretceren for Folkeforbundet et Opraab, tiltraadt i Sommerens Lob af forskellige internationale
Kongresser. Dette Opraab fordrer, at Folkeforbundet
endelig maa finde haandgribelige Forholdsregler for at
Afvcebningen snart kan blive gennemfort, hvilken Fordring
der logisk har ladet sig aflede gennem det hidtilvcerende
Forarbejde, de forskellige Traktater og soerlig fra BriandKellogg Pagten.
Cassin gjorde opmcerksom paa, at det var Ciamac's
Grundloeggere der i Aaret 1925 havde opsogt Formanden
for Folkeforbundsforsamlingen. Han sammenfattede i
korthed Ciamac's Sammenfletning, dens Maal og de
opnaaede Resultater for at fremhceve den Betydning,
krigsdeltagerne og krigsefterladtes Deltagelse i Interventionen havde, fremfor andre virkende krcefter for Freden
og overrakte Folkeforbundsforsamlingens Formand en
Ordlyd af den Fredsresolution, der enstemmigt tiltraadtes
af Berliner-Generalforsamlingen.
Formanden for Folkeforbundsforsamlingen indrommede, at Afvæbningens Fremskridt ikke efterkom Forventningen. En endelig gyldig Regulering fordrer Fredsvillie
og en foroget Sikkerhedsfolelse. Hertil kan netop de pazifistiske Sammenslutninger bidrage meget til og samtidig
vcere Folkeforbundet en vcerdifuld hjcelp.
Det var forste Gang at de internationale Sammenslukninger i Fcellesskab havde intervenieret ved Folkeforbundet. Eiamac anser det som en 2Ere at have deltaget
i dette Skridt for der at have kunnet meddele sine Medlemmers Onsker til de Statsmcend, der er kaldt til at
skabe en varig Fred.
Pariser Modet den 27. Oktober 1928.
Eiamac blev indkaldt til at deltage i et Mode indenfor
det internationale Udvalg for Sammenslutningen af de
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forlobne Aar. Af Beretningen fremgik bl. a., at For
eningen havde afholdt 4 Medlemsmoder, 6 Bestyrelses
moder. et Gaasespil. Sommerstævnet og Juletroesfesten.
I Sygehjcelp og Hjoelp til trcengende Medlemmer er der
bleven udbetalt ialt 250.00 kr. Beretningen godkendtes.
Herefter fremlagde kassereren det reviderede Regnskab,
der balancerede med en kassebeholdning paa 109,61 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Til Bestyrelsesvalget genvalgtes samtlige Bestyrelsesmedlemmer. Som
Bisiddere nyvalgtes kammerat August Müller og Musikdirektor Marquard. og som Foreningens Repræsentanter
ved Fcellesmodet i Tinglev valgtes Formanden og kammerat Max Rasmussen. Endvidere blev to Forslag, der
onskedes behandlet paa det kommende Fcellesmode. godkendt.
Som Forsamlingslokale besluttede man for Aaret 1929
at beholde L. Hansens Goestgivergaard. Ausiken for det
indeværende Aar blev overdraget til Musikdirektor?lmrauard. Det vedtoges endvidere, i Lighed med de tidligere
Aar, at udbetale konsnmationshjoelp til troengende Medlemmers Boru.
Til Slut anmodede Formanden Medlemmerne om
at agitere for god Tilslutning ved vore Moder, hvorefter
han sluttede den godt besogte Generalforsamling ved
10-Tiden.
Bestyrelsen.

krcefter. der virker for Freden den 27. Oktober 1928 i
Paris (Hotel de la Fondation Carnegie). Dette Mode
overværedes af Delegerede fra 15 internationale Sammenslutninger. Ciamac var repræsenteret ved Formanden
Maroke. Stein, henry Chatenet, Bestyrelsesmedlem og
Rene Cassin.
Man skulde her undersoge Muligheden af en Afhol
delse af en stor international Kredskongres i Genf i Aaret
1930 i Anledning af 10-Aars Dagen siden Folkeforbundets
Grundlæggelse. Grundsætningen til en scelles Fredskongres
blev enstemmigt tiltraadt. og i Foraaret 1929 vil der
blive afholdt et nyt Mode, hvor Fredskongressens Program
vil blive fastlagt. Hvem der fra Ciamac skal deltage i
den planlagde Tur asgores af Bestyrelsen.
Udkast til Opraab angaaende Radisikationen
af Briand-Kellogg Pagten.
Det internationale Udvalg for Sammenslutningen af
de krcefter. der virker for Freden, har tilsendt Ciamac
et Udkast til et Opraab fra alle internationale Sammenslutninger, der vil blive tilstillet samtlige Regeringer med
Anmodning om en Fremskyndelse af Tiltroedelsen til
Briand-Kellogg Pagten.
Vi gengiver her nogle af Opraabets vigtigste Soetninger:
^
„Den offentlige Mening i alle Lande loegger en soerlig
Voerd paa Fremskyndelsen, som Regeringer og Parlamenter
maatte bestroebe sig for, at den i Pariser Pagtens Artikel 1 udtalte krigsforargelfe i Virkeligheden omsoettes.
En Tiltrcedelse fra alle andre Stater vil forst blive rets
kraftig, naar Pariser Pagten har naaet sin Virksomhed.
Det Tal as Stater, der har bekendtgjort deres Villie at
ville tiltroede Pagten, er ret stort; det vilde derfor voere
meget beklageligt, naar den omtrent enstemmige Villie
fra alle Stater skulde strande paa Grund af. at en eller
anden af de oprindelige kontrahenter noegter sine RadiMationer.
^
.
Som kompetent Forsvarer for den offentlige Menmg
hele Verden over. tillader vi os i Navnet paa Millioner
af Moend og kvinder, der i alle Lande anser krigen for
den afskyeligste Forbrydelse — hvilket Folkeforbundsforsamlingen i Aarene 1923, 1924 og 1927 Gang paa Gang
har erklceret — at indestaa for Radisikationen af Kellogg
Pagten. Alle Regerende, der lader Muligheden gaa
ubenyttet hen. og ikke soetter al deres krast og Villie ind
paa en Undgaaelse af krigen, gor sig selv til medskyldig.
Med den faste Overbevisning, at vort Opraab vil
blive Hort, giver vi hermed Udtryk for vor Tillid til de
fredsvenlige Stater, der er beredte til at gore Pariser
Pagten til et gennemgribende Middel for en international
Fred.-

Rinkences Afdeling

s

afholder Generalforsamling i Rinkenoes Overkro Ons
dag. den 13. Februar 1929. Aften kl. 8. med folgende
Dagsorden:
1. Beretning. 2. Det reviderede Regnskab sremloegges.
3. Valg. 4. konfirmationshjoelp. 5. Eventuelt.
Derefter tcenker vi at faa en til at holde Foredrag.
Alle de. der har Aoraars-konfirmation og
onsker Foreningens konfirmationshjoelp, maa melde sig
til Formanden inden den 15. Februar d. A.
P. B. V.: A. Hinrichsen, Formand.

I

Skodborg-Zels Afdeling

1

afholdt Generalforsamling Fredag, den 11. Januar d. A.
Aften kl. 8 paa Skodborg Banegaard.
I den af Formanden aflagde Beretning fremgik det
bl. a. at Foreningen havde haft en Tilbagegang paa
to krigsbeskadigede Medlemmer, der havde udmeldt sig
paa Grund af. at de ikke var Rentenydere lomgere. Beretningen godkendtes. Ligeledes blev Regnskabet, der
balancerede med en Indtoegt og Udgift paa 250,00 kr.,
enstemmigt godkendt. Næstformand Buchard, Jels. Sekretcer P. Fcehr, Skodborg og kasserer H. Tandrup, der
efter Tur skulde afgaa som Bestyrelsesmedlemmer, genvalates. Som Revisor genvalgtes kobmand Ebbesen,
^els, oa som Repræsentanter til Fcellesmodet i Tinglev
valqtes for Skodborg Troeskomager Berthelsen. Skodborg.
oq for Jels valgtes Landpostbud Th. Jepsen. Til kontingentopkroevere valgtes Jens Lautrup for ^onnebek
Distrikt. H. Moller for Jels og Berthelsen for Skodborg
Distrikt. Der blev endvidere besluttet, at der i Lobet
Aabenraa Afdeling
as Sommeren skulde afholdes et Mode paa Jels-Voldsted.
afholdt sin aarlige Generalforsamling Fredag, den 11. Ian.
Til Slut takkede Formanden for den gode Tilslutning
i Lorenz Hansens Goestgivergaard.
og onfkede Foreningen god Fremgang i det nye Aar.
Generalforsamlingen aabnedes af Formanden, der
H. Tandrup.
aflagde Beretning over Foreningens Virksomhed i det
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Graasten Afdeling

I I'

afholdt som bekendt sin aarlige Generalforsamling Onsdag, den 9. Januar d. A. i Enkefru Jepsens Gcestgivergaard.
Formanden aabnede Modet og bod Velkommen.
Efter at Dagsordenen var bleven bekendtgjort valgtes
Dyrlcege Moller til Ordstyrer. Af de behandlede Sager
ncevnes:

Ttordborg Afdeling

I

afholder ordincer Generalforsamling Ssndag, d. 10 Fbr
d. A., Eftermiddag kl. 4, paa Hotel „Union" med
folgende Dagsorden:
1. a) Beretning af Formanden, d) Beretning af
H. Jessen. 2. Regnskabssremloeggelse. 3. Valg af et
Bestyrelsesmedlem. 4. Forslag fra kammerat Andresen.
5. Eventuelt.
Muligvis kommer kammerat p. Lassen. Sonderborg
til Stede og holder Foredrag. Alle Medlemmer bedes
mode talrigt.
^
,,

Som nye Medlemmer optoges Hans Peter Rielsen
og Jorgen Nissen, begge fra Graasten. Formanden
aflagde Beretning der godkendtes, kassereren oplceste
^
Bestyrelsen.
det reviderede Regnskab, der udviste en kassebeholdning
paa 404,82 kr.. Regnskabet blev enstemm'gt vedtaget og
Bekendtgorelse.
der blev meddelt kassereren Decharge. Herefter aflagde
Det meddeles herved, at Ludvig Miiller-Ari, BerKammerat Brodersen Beretning fra A. O. s Delegeretlin,
kommer
til Flensborg Fredag, den 8. Februar
mode i Sonderborg. Der blev anket over, at der til
d.
A.
til
Diakonissestiftelsen.
Invalider, som onsker
Trods for en indsendt Resolution endnu ikke var fastsat
nogen Dag for Fællesmodets Afholdelse, kassereren blev en ny Sje-Protese, bedes omgaaende meddele dette til
enstemmigt genvalgt. Efter en kort Droftelse besluttede undertegnede.
Generalforsamlingen at oprette en Spareforening, hvortil
P Petersen, Haderslev.
Indsamlingen straks skulde begynde. Spareforeningen
overlodes til Bestyrelsen, der ligeledes fik Bemyndigelse
til at affatte Lovene. Bestyrelsen har her konstitueret sig
paa samme Maade, som indenfor Foreningens Bestyrelse.
Efter Beslutning paa sidste Hovedbestyrelsesmode. der
For at undgaa at udnytte A. O.s Midler, vedtoges der
afholdtes Sondagen. den 27. Januar d. A.. bekendtgores
en Bestemmelse om, at Medlemmer, der ikke har staaet
herved, at det ordincere Fællesmode, der ifolge Beslut
som Medlem af Foreningen i et Tidsrum af et Aar, kan
ningen ved sidste Fællesmode skulde afholdes i Februar
ikke nyde Understottelser af nogen Art. Den godt besogte Maaned 1929, vil blive afholdt Ssndag, den 24. Februar
Generalforsamling sluttedes med et fcelles Kaffebord og Formiddag kl. 9 proecis i Andreas Hansen's Gcestgiveramerikansk Auktion over nogle skcenkede Genstande. Efter gaard i Tinglev By. Fællesmodets Dagsorden og de
endt Generalforsamling fik Medlemmerne Lejlighed til Forslag, der onskes behandlet, vil blive tilstillet Afdelingers
en lille Svingom. Alt gik over al Forventning godt og valgte Repræsentanter resp. Formoend. Samtidigt medMedlemmerne skiltes med Onsket om, at noget lignende deles, at Fristen angaaende Indsendelse af evtl. Andrasnart kunne gentages.
gender, der onskes behandlet paa Fællesmodet, er bleven
p. B. V.: Schumacher Nielsen, Formand. forlcenget fra den 15. Januar til den 15. Februar og
maa indsendes til H. Mortensen, Haderslev.

Bekendkgsrelse.

I

Vojens Afdeling

bekendtgor herved, at man paa sidste Generalforsamling
vedtog at undlade Afholdelsen af Juletræsfesten paa
Grund af manglende Midler. Samtidig anmoder man
alle de, der endnu ikke har indbetalt kontingent for Aaret
1928, om at indbetale dette til vor Afdelings-Kasserer
kammerat Davidsen. Vojens, snarest muligt. Vi har
endnu nogle Foreningsmcerker tilbage, og Medlemmer,
der endnu ikke er i Besiddelse af et saadant, kan kobe
dette for 60 Sre hos kassereren. I samme Forbindelse
onsker vi, at alle Medlemmer i indeværende Aar vil tage
ivrig Del i vore Moder. Nceste Mode afholdes kort
efter Fællesmodet i Tinglev.
P. B. V.: Johan Nissen, Formand.

Tandslet Afdeling
Foreningens Medlemmer med Paarorende indbydes
herved venligst til sammen med Tandslet Sogns Husmandsforening at deltage i en koncertaften Tirsdag,
den 5. Februar d. A., Aften kl. 7^ i Ertebjerg kro.
Koncerten udfores af de Herrer Harmonikakunsknere
Alex og Richard. Der bliver fcelles kaffebord og evtl.
sluttes Aftenen med en lille Svingom.
Bestyrelsen.

Hovedbestyrelsen.

Hleääelelse kra Invalidensevnet.
Kon8ultgtion for militære Invalider oZ 83säunne8 etterIsäte samt I^entesnssZere vil uf en uf Xsevnets Kon8ulenter
oö en I^äsenäinZ fra I^ssvnet8 Kontor i
blive
uniolät i
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l^gHumliloster, Hotel KoMl, äen 13. KI. 23<> Lfterm.
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äe uZter at
Zive ^loäe, for at Veäkommenäe8 ^kter kun blive meäbruZt
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Konsultutionerne
ufboläe8 kun for suu viät I^ssvnet
rettiäiZt moätuZer ^nmeläewer til 8umme.

til liVliken Konsultation
til at bllVe Ise^eunäerssZt— Veä
— kvilke äer ilike er I^ejli^keä
Invali<äen-evnet.
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- ZsnclerdorZ - I'elet. 119 0A 120

„»«s »»«sc«

8onäerborg
8torste Special-korretninx i «erre- ox vrenZe-earäerode

kolkekanken kor
^l8 vß 8unäeveä
(^litie8el8ksb)
^ktiekspitsl og Server:
Kr. 1 246 000,00

Chr. Otten
Qlarmester
8SNV^KL0K(Z
perlegscle 68 - Telefon 354

Telefon 371 - perlegsäe 54
8pecislitet:
vagüg krisk brsenät Katte

leve
Vil ük devare 8uMkl>6n oglssnge,
ärik I^säium-Vsnä frs ttelligvsnä8kiläen l^orkWr-^onäer, äen
Kiläe i Verclsn, om dvi8 fortrinlige 8unäkeä8Vsnä ffi8tonen
8kriver fielt fra äet 16. ^srkunäreäe op igennem l'iäen. — ^ss8
pss sile Moteller og Ko8 Kobmsenä i form sf: Original-^ftspning in naturs, ^sclium-Oitron- og ttinäbserlimonsäe, l^säium^pollinsri8 - Depot kor Sonäerborg og Aabenraa ^mt Veä
^188^^ L!8cttI^KL - Qstkegaäe IZ - 8snäerborg -^el.649

Zr. Matze« - SlMmflagermefter
Zt. kisscll?U8gsäe 17 - Telefon 810

jVisbler
Lttk. VVOI^k?, Zsnäerborg

Ilotel „kellevue
8«näerborZ
Inäek.: frit^ I^srclt
Zmuk og dyggelig Ke8tsursnt
veä 8trsnäen

k^ens beäste krocl
bsge8 fio8

l_c)el(
8Sttv^kk0I?(;

Xrlngler

og billigere, men ikke beäre

8tort I^dvalZ i Xol)!)er-

en,Thomas Sken
Konäitori og Kager!
perleZsäe 66 - Telefon 354

0A I^e88inAZen8tanc1e
8arrit alt til ^uslioläninZ lien^srenäe
«^8

forlang altiä

Olie-, k^srve- og l'spetlisnäel
en äetsil
en Zrv8

^snäerkorZ
M daelld8kli
8onäerborZ
SI
Telefon 229 - l^l. ^ssäku8g. 3
I^ullegsräiner, (Zsräinbrssääer

^xport-Lr^ggeri
^uAUstenIzors

Kun

karger- oZ krkorsalon
er NU i

62

5. L. Eggert
koZtrMkeri - kogbinäeri
8SI^VLI?K0K(L

ketvr Lansen

Kleinsmeä - ^.ugu8tenborg
Lygning8be8lsg
- jerngitre
1-kl.kodogPaalceg
I?epsrstjon8VWrI<8teä
fss8 ll08
^el.33 ^.ugu8tenborg l'el. 33
Zpec.: Automatiske Vanävserk
^lens kenäixen, 8lsgterme8ter f o r l a n g ^ i l b u l l !
sndefsler 8ine I^olisler.
^ugU8tenborg - Telefon 78
Ltor gsmmel ffsve.
cMlekanäel - ^e Oykler
(Zummi - I^e8erveäele
^-rb-x>izst P. Zimmenmnn

Slotshotellet

^smusketersev
8snäerborZ
snbefsler sit i Kolonislvsrer
. - til rimelige ?ri8er - Telefon 717 - vybbslgsäe Iis

A. Andresen
Telefon ^ugu8tenborg 36

Bageri og konditori

Annoncer fra Ssnderborg og Augustenborg.

A Ioi>gensvn sselZer altiä
Herrel^Ise^er killigsR
Telefon
kivksnil I-ukss i
575

8pecialvserlc8teä tor (^linäeruäsIibninZ
ttOtLl.

N.

International

Vinkanäel
8SI^VLI?K0K(Z

LilliZ8te f-Iotel oZ 8pi8esteä
- paa piaäsen
- anbefale8 8om ^säelokale
- - for foreninger - -

Vil ve baVe en (ZroZ
forlanZ ^Vlailanä's

^ob. I^umbeck

lZgwmel km

Carl A. Melsen
(tiäl. Lmil (Zaäe)

Maskinfabrik
KeparationsVserksteä

8ilksborg ^ejerima8kiner
/^ellemtrMs Varmeanlseg
- tor Kirker
- telefon I^r. 19
Lringer liermeä min
K4KKLK- oZ ^k?I8SK8^^0I^
samt min
ci6/vi?og t0k/<K8f0I?I?LtI^lIV(Z
i velvillig Lrinäring
k.
I^orreliavnegaäe 8, 8onäerborg

II^xotliskkorrstninZ
Z. ^0^^
tel. 453 8snäerborg tel. 453
Kontor kor (ZrunäboZsaZer
Ljen6omsbanllel - Kontrakter
testamenter m. m.

liotk! „KsbenliW

I^^I»

^iecllelvrner ak XriAxiovsIicjekorenivZell
iQ^rsmmes 10»/o lisbat psa sile Vzrer

8on6erborZ - Kongevej 58
Kul, Koks, kriketter, krsen^e

Ksffe

lagerkontor veä Kulkajen
telefoner I^r. 38, 23 og 404

smager beäst

Hansen
Hotkl ^l88unck Holxer
juveler - (Zul^sme^
t e l e f o n I ^ r . 70
- ^s^elokale Konsulent Petersen treefses
- paa Motellet -

telefon 274
Ltsrste Imager i pssne
poreeringer, Lr)?Ilup8gaver j
(Zulä, 8olv, ?Iet og I^ikkelvarer
(Zravering og peparation
uäfore8 i eget Vssrk8teä

^V1. Drade f^fosklii^8llU8k!
^blegaäe 7 > telefon 637
I. Kl. Kolonis!-, Delikatesse- og k^edevare-porretning krotl - k^ruZt - Oliokolaäe

8snäerborg
anbefales
k^eel Letjening, go6e Varer
August 8taark

I^0k8IKI?I^(Z88Ll8K^KLt

V. <?0ltÄNNS6N

(veä paaäkuset)
Manufaktur - Damekonfektion og Udstyrsforretning

Danmark
tegner alle 8lags k^orsikringe
Zennem p. l^V88L!I^
8t. ^orgen8gade - 8snäerborg

Xol) Aode Varer til lzilliZe ?riser kos
vrm-Ser^
8snäerborZ

^

vptilcer

- lille kaatlbusgalle I (Veä kaaäbuset)

- Vsekkeure > I>Iipsure - lommeure
alt i prima Kvaliteter
8i«lste^^keäer i ^rmbaanäsure altitl pas lager
lager i kriller til lzilliZste vsZspriser, (?Is8, moäerae katnivzer
llusk! pas Vzerli8te«Iet uäfsres lcun 8oliclt vA Zoät ^rdej6e

Automobiler, Motorcykler
keparstions-Vserksteä
8S^VL^V0P(Z
telefon 386 - ^l8gade 22

8tueure

^Ile kepsrstlooer me<Z

———

HIesogZ.V.Zensen'
konditori S Case
Raadhuslorvel. Sonderborg

Haus „Adalbert"

li

8sn6erborg
f^)?ZgeIiZe Vserel8er
- (Zoclt Kokken - private Laller Peter Lbristensen, ^elef. 250

7>l.

Elektriske Installationer
Paa6ku8torvet 5 - telefon 35
l^fgrelse af elektriske I^s- og Kraktanlssg
- Kaclioanlssg, pserer, lysekroner

k?r. tinZleff's

Großer und kleiner Saal sowie klublokale, alles modern und neu
eingerichtet. Die schönsten und modernsten Räume Sonderburgs
bringe ich in gütige Erinnerung

^orZen ^näersen, 8onäerborZ
Det storste ^läValZ
ven beäste Vare
ven billigste pris

ki'sen^sti'Up pr (?ramdx
15 (D^Ier 0A d^l^Iedele enZr08 r-l
15
Dickel!« oZ kirestove ^uto- ox Alotorc^klexummi
Opel, Lxelsior, LaZAenav, Avalen ox kopular (!^KIer
8smtliße Lz^Illereserveäele soliekales til sllerbilliß8te OaA8pri8er
korllsoälere aotsZe8 overalt

koätsj

O

Konfektion

I^usk L. Nielsen konäe's
"M M. ^
M
As
8laZterZa6e 35 - telefon 532

„Naumann" Symaskiner og Cykler

I^sber lettest - Varer IsenZ8t
^omfru8tien 4
telefon 738

Annoncer fra Ssnderborg og Brcendstrup.
-

Kr. 12

VM 1.

^

S k o kun 5i*s k o y s s n

I

1929

bucksncl-

5. ^srgsnß

foretag

ao.
L ^
S.S.
»v
s' kv' jVlobel- og k^gningsmaskinsneäkeri - ?>Iz?bro 18 -o«) «
2 s

dkr. jokannsen

Deres

Villige bobler fra eget Vserksteä

Znclkob

kskvnnss vnugs§»nening
kos 6e

forer kun I.-Kl. Varer til absolut billigste priser!
telefon 368

- tturtiZ

og reel Vetjening

-

telefon 368

Nanäler ogsss meä Ikke-^lelllemmer!

avertere« cle!

kob Eders Forbrug af

Cigarer - Cigaretter - Tobakker
livs tt.

eigsrkorretning

Lkibbrogsäe - Aabenraa - telefon 236

Msbelog Bygningssnedkeri
Ligkistemagasin

»is Usnsvn

Skomager, Vesterg. ib
uciksrer alle SkotsjsReparationer

jlauriiT ^a^olossn
I^^bro 12

- ^eleion 506

^in I^astbilkorsel
og klMekorretning
bringes i velvillig Lrinäring

Ätt i herre konsetlion
Arbejdslsj og Aotol
kodes beäst og billigst bos

v»n. Z«vo»sc»i
^elekon 356 - 8on6ertorV

til niockerate priser
Vestergacle 10 - ^sbenrsa

Run Haanckarbejcke

Kontant 8alg

tvicken A ^o, /Xabenraa
pgmslierreä 32

^lle bor Kanäle livs

8pec.°^täeliv8

-

Aabenraa

tor llerre.«o°tektion

Loaäer
Annonce fra ttaäersleV
^°°„°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

^lassaZebekanalinZ

-

l'eleion 76

-

ver koke» beäst «8 dillißst!

>8

Isilljks ^ IVIailiikM

WW^

o
o

I^terre Tontektion
^rsedderi

o
°

frs

kunsthonning Aabenraa Lonmnxtsbrilc

5! ^ÜÜSl' Heinrich Vissen
Materialog Delikatesseforretning
^oncler, Vestergade 24

elektriske I^sbsäe

^

o

8^ZeMmns8tik - elektrisk

o

Z

Z
^
^

!^. Ibissen

^koi'vslll

o

^gssagebelisnälinZ
v«kso<Ninx xives
etter Qsexe-Or^illstioiiI

8komagermester

pvienssiB

o

Krigsinvalid di. Wenning,

o

°
Z

I^seZeautor. og ekssmin.
^gsssr og 8^geZymnsst

Z
°

o

I^srregs6e 40, I^säerslev

^

kun
solidt Aodtoj til rimelige priser
Lceder- og Raagummifodtoj
repareres samme Dag

o

telefon 281

^re6e diusmoäre forlang

Z

c-

^/8

Lame- og Herrelingeri - ^erre-Xoatelitioo - ^Vrlie^sts^

Konfektion,ogManufakturforretning
8toregsäe 19

til 8M33 priser

^
c>

ölst de averterende!

og Xunstksnlßvl
l'onder, 8toregsc!e 26, l'ls. 342

/W, Ksb Seres

Hodlsj
os kiggeksen

Menerbrsd

j ^gnäer

og ve bliver tilkreäs

Annoncer fra Aabenraa» Haderslev, Tonder.

Kob ^anufakturvarer i

„IVIsgssin
8tsrste l^ilValZ

lüvnil"

N^VLK8I.x!V
Leeste Vare

killiZste priser

t^ygaarcls Akrseclclerkorretning
leleton 89
brinZes i Velvillig LrinärinZ Stormlclollllea 4

kober og

8Lelger foreningen8 ^leälemmer

Telefon 83
IGivls
8en6e8 overalt!

be^8t veä

Raffet 28
8en6e8 overalt!

8tort

I). k. Langwaclt
l^rmaZer, (Zultlsmeä oZ Optiker
l^ävalg, Killig8te Pri8er - separationer burtigst og billigst

Ruäer

inäsWttes " Lilleøer indrammes
Vinäuespuäsning j Abonnement
I^ILl^8 L!KKL!8LI>I, (ilarmester
8lot8gaäe 1

.-

Vil De spare penge?
Kor ve Icsbe Vere8 ^lanufakturvarer. Xonfektion. IrikotaZe samt 8lcot^'
o

anbefaler 8i'g til Stemning gf Klaver
8smt sile til faget benborenäe separationer
1VI. vübner I^öbbe, 8toregaäe 691.

og ttarmonium

Telefon 246

^sllenslvv

Knud Orbesen - Haderslev
Tarvet 10
Isenkram » l^st^r - (ilas oZ porcelsen

^ommerkanclel
Direkte Import af 8Vensk og finsk 'frsela8t
Vel8vrteret Imager!
Lillig8te Pri8er!
«enr)? ^Kristiansen - flaäerslev - Telefon 41

Lsstz
Vec! bavnen anbefales til foreninger
»gns ttejsel
telefon

telefon 869
9^

for8og mine fortrinlige Kvaliteter i

LMe billigst i

HI. l^eonkarä

d^lcletorretninK
Vestergaäe 58

flaclerslev

Locts, solicls lVIsklsk'

.
.

AR

869

Kobes beäst og billigt i
I^l^N's, HsobellaZer
(ZraVene 15 i (Zaarclen - «aäerslev - l'elef. 697 - privat ^elek. 1020

Ki8peg. 16, t^aäerslev, 'felef. 766

kolonialvarer, Konserves, Vine
- til billigste priser - -

Kaffe

l^lusli HanS Narkensen s CieWverl
at 8e in6 til

I^Isrregacle 34

-

lTaclerslev

Drik altiä

i» i

»sjgacle 5

1-

V^^I_'s

^

»sjsacle 5

er ab8vlut V)?en8 billig8te 8komager. - I^aagummi paalsegges

ITver Dag friskbrssnät fra eget Lrsenäeri

l<ul - Kol<8 - kriketter

i
Telefon!085

«»III0!

^omkrusti 8

Leeste og billigte lnäksbsste^ er „Ka^iomaZasinet"
>

^ 'I

.

telefon 91 og 1191

--

Kontor og Imager: 1^eater8ti 7

Li>nsG ^oi»n, Jun,

>
konevox
lakfernis
8kocreme
er uovertruffen

' l. ^
MM
7 ^o«««ii» Is«vci»sci», »s»>vnsi«v G
8lsZteri
psbrik
^
la polser - 8pecialitet i paalssg samt roge^e Varer
^
(garanteret eget fabrikat)
^
^llegaäe 8 8e priserne i Vinduerne Lispegaäe 9

forlang overalt

«Ikani 0t.
I^a^er eller pilsner
Depot for lTaäerslev og Omegn
cttk.MNI. - N4V6I?8I^V - ^81^k^pv^ I

z.C.Zensen

Haderslev - Lavgade Z
Urmager og Gulcismecl
Sto?t Nctvslg til sm»s priser
killigste Reparationsvserksteck

!Tu8k L. vielsen konlle's

Ii ^ i.'«

M
^i - ^

5KHV, vnsenilstnup pr (^ramb^
rei. Xr. 15
0A (^^I^Iedele enZr08 r°l. Xr. 15
^liclielin vA ?ire8tone ^uto« vA ^Ivtorc^IclsAummi
Opel, Lxelsior, (?sKKenav, Avalen oA populär (^kler
8smtliße d^Illereserve^ele solie^sles til sllerliilliAste DsZspriser
korlisllälere avtaZes overalt
Lo Del brrzxte ^utowokiler s-elges billigst

r^?xx?ORRLLUlUG
8lagterga6e 35

- telefon 532

..Naumann" Symaskiner og Cykler
I^ober lettest - Varer lsengst

^omfru8tien 4

Annoncer fra Haderslev og Vrcendskrup.

telefon

738

Medlemsblad
for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar.U

-i»

Sen 1. Matts M9

Vort Fcellesmode i Tinglev
Foellesmodet i Tinglev den 24. Februar d. A., der
afholdtes paa Andreas hansens Goeftgwergaard, var ret
godt besagt. Alle Afdelinger, med Undtagelse af en, var
reprcesenteret med ialt 40 Repræsentanter. Alle Hoved
bestyrelsens Medlemmer var modte.
Ved 91/2 Tiden aabnede Næstformanden. Ar. Andresen.
Tender. Modet og bod de modte Repræsentanter Velkommen. Han vilde onske, at man her paa dette Mode.
hvor der var en saa vigtig Dagsorden til Behandling,
vilde fremkomme med en saglig kritik, saaledes at man
ved en saglig og korrekt Forhandling kunde opnaa det
bedste Resultat, til Gavn for vor Organisation. Paa
Forslag valgte man kammerat Zimmermann, Haderslev,
til Modets Ordstyrer og til Viceordstyrer valgtes Kammerat Hans Petersen, Horup. Dirigenten takkede for
Hvervet, idet han sluttede sig til Ar. Andresens Udtalelser
om at fore en saglig Forhandling. Alan nedsatte derester
Mandatprovelsesndvalget, der efter en kort Forhandling
kunde meddele, at det efter det foreliggende kun kunde
anbefale alle Afdelingers Mandater til Godkendelse med
Undtagelse af en Afdeling, der heller ikke var repræsenteret.
Ordet blev derefter givet til den fungerende Formand,
Ar. Andresen, der aflagde Beretning over Foreningens
Virksomhed i det forlobne Aar. Af denne fremgik det.
at der i Aarets Lob er blevet afholdt et Fællesmode og
fire Hovedbestyrelsesmoder. Man havde ved den 4. Jnternationale Sammenslutning (Eiamac) i Verlin saaet en
Resolution vedtaget, der skulde sendes til den danske Regering med Von om, at der maatte blive indfort en Vestemmelse i Loven om, at saadanne Invalider, der tager
Vopcel i Tyskland, faar udbetalt deres Rente indtil deres
nye Statsborgerforhold er ordnede. Hvorvidt den danske
Regering har saaet en saadan Resolution, kunde Veretteren
ikke udtale sig om. Augaaeude Lovoendringer af Lov
Nr. 100 af 29. Marts 1924 er der som bekendt ikke blevet
gjort noget ved; da det jo har vist sig. at de sociale
Love, der har vceret til Behandling i Rigsdagen, har
voeret udsatte for ret store Nedskæringer, kort at meddele har vi faaet Lodbenene til kammeraterne Lassen
og Clausen bevilget gennem Ministeriet for Sundhedsvcesenet. Iovrigt kritiserede Næstformanden over de Nedskoeringer de amputerede var udsatte for efter Tilvænningsprincippet. De fleste er gennemgaaende bleven nedsat
med mindst 20 "/y. Mange af disse kammerater er kommen
i en vanskelig Stilling, idet det for Tiden noesten er
umuligt at saa Arbejde for en Invalid. Det maa vcere
Foreningens Pligt og Opgave at foge at faa disse kammerater ansatte i de nye Statsforetagender hernede, bl. a.
ved det nye Sindssygehospital i Augustenborg. Til denne
z

S. Aargang

Aarsberetning vedtog Forsamlingen efter en kort Droftelse
at Punkt 9 paa Dagsordenen (Blomsterfonden) skulde
behandles i Tilslutning til Formandens Beretning. Denne
Beretning skulde ikke refereres i offentlige Aviser, og man
bad derfor de tilstedeværende Pressereserenter om at forlade Modet medens denne Sag var til Behandling.
..Da „Krigs-Invaliden" ogfaa noermeft maa betragtes
som offentlig, ser Redaktionen sig ikke for kompetent til
at referere denne Sag noermere udover det, der er bleven
bekendtgjort gennem Pressen. Noermere kendskab til
denne Sag kan Medlemmer, som onsker Sagen oplyst, saa
ved at overvcere et Medlemsmode indenfor de respektive
Afdelinger."
Red.
Til Blomsterfonden berettede Noestsormanden ligeledes
om, hvordan denne kedelige Sag var kommen for Dagen.
Han klarlagde de forskellige Forhold om. hvordan og
hvortil den tidligere Formand havde anvendt Blomsterfondens Midler. Han havde uddelt Pengene til kammerater som Forskud paa Invatideforsorgelse. Han havde
kun hjulpet af Godhed og Hjoelpsomhed over for de paagceldende og uden som helst okonomisk Fordel. Der er
fremskaffet kvitteringer for et Belob paa ca. 8OOO.l)(1 kr.
Straks, da Sagen var bleven opklaret, havde Petersen
nedlagt sin Plads som Formand af Foreningen. Den
siddende Hovedbestyrelse havde set det som en Pligt forst
at soette alt ind paa at faa saa mange Midler tilvejebragt
som det var muligt. Man var klar over, at disse Midler,
der er offentlige Midler, har Offentligheden Krav paa.
at de forvaltes paa en retsmoesfig Maade. Der var
ogsaa Enighed om. at det Belob, der maaske vilde komme
til at mangle, maatte doekkes af Foreningens Kasse.
Noestsormandens Beretning blev sat til Droftelse i to forskellige Afsnit: 1. Selve Aarsberetningen og 2. Blomsterfondens Affoere.
Angaaende Aarsberetningen udspandt der sig en ret
livlig Droftelse angaaende den paa sidste Fcellesmode
tagne Beslutning om. fra Hovedbestyrelsen at söge en
Ordning med Hensyn til Or. karberg's Stilling som Medlem as Invalidenoevnet. Viggo Hansen, Haderslev, kunde
ikke dele Anskuelse med Amtmand Lundbye, at det ikke
kunde have voesentlig Betydning, om Amtmand karberg
sad i Ringkobing Amt eller om han havde Bopoel hernede.
Dette Forhold vilde han absolut protestere imod. Der
var her ikke blevet foretaget noget, og han vilde anmode
Hovedbestyrelsen om endnu engang at befatte sig med
denne Sag. Dette toges til Efterretning. Endnu enkelte
Sager droftedes, og Aarsberetningen blev enstemmigt
godkendt.
Under Blomstersondens Affoere udspandt der s,g til
Tider en ret livlig og timelang Debat. Hele Sagen blev
klarlagt de Delegerede fra alle Sider. Hvordan man

„Krigs-Invaliden"
Qsr Oere8 Inäksb i

^lerre

oZ

vrenZetsj

i
telefon 630

»sosi^oi««

telefon 630

p. k?o8sen dansen, LtoreZsäe 4, ^3<Zer8lev

skulde forholde sig over for Sagen „Wohlfartsverein",
Haderslev, blev overvisi til et dertil nedsat Udvalg, bestaaende af Jessen-Haderslev, Hans Peterfen-Horup, Hartkopf-Logumkloster, Schumacher-Rielsen-Graasten, Lcerer
Thomsen-Haderslev og Viggo Hansen-Haderslev. Efter
at mange havde haft Ordet afsluttedes efter Forslag
Debatten, og man gik over til det noeste Punkt paa Dagsordenen, der var Hovedkassererens kasseberetning og
Fremlæggelse af Regnskabet til Godkendelse. Ordet blev
givet til Hovedkassereren H. Mortensen-Haderslev, der til
Indledning gav en Forklaring over Medlemsstatistikkens
Bevcegelse i de forlobne Aar. Det sidste Aar havde haft
en Tilbagegang paa 100 Medlemmer. Denne Nedgang
er en mere og mere Svinden indenfor krigsdeltagerne.
Han oploeste herefter det reviderede Regnskab der balan
cerede med kr. 10366,95. Foreningen raader over en
Formue paa 9171,12 kr.. en Formuefremgang i det
forlobne Aar paa kr. 288,85. Under den efterfolgende
Droftelse fremkom forskellige Mtringer om Utilfredshed
med det nye Moerkesyskem. Det var soerligt ude i Af
delinger, der laa spredte, at Systemet var for vanskeligt
at arbejde med. Man vedtog dog, ak disse Afdelinger
skulde scette sig i Forbindelse med Hovedkassereren for
saa at trceffe den for Afdelingen mest passende Form.
Beretningen og Regnskabet blev enstemmigt godkendt og
der blev givet kassereren Decharge ved at Forsamlingen
rejste sig. Efter en Middagspause fortsattes Forhåndlingerne. Ordstyreren mindede Forsamlingen om, at det
i Tyskland var Sorgedag for de i krigen faldne, hvorfor
han, til Minde om denne Dag, bad Forsamlingen rejse
sig. Man tog nu fat paa at forhandle om de Andragender,
der var indkommen og som krævede en Lovcendring af
Lov Rr. 100 af 29. Marts 1924. Der forelaa folgende
Andragender: Aabenraa Afdeling. Loven maa cendres
derhen, at der kages Hensyn til Enkens Alder saaledes,
at Enkerenken forhojes med Alderen, idek man maa gaa
ud fra, at celdre Enker vanskeligt kan fortjene noget ved
Siden af Renten.
Rinkenoes Afdeling fremsatte folgende Andragender:
a) Lov Rr. 100 onskes cendrek derhen, at Enker, der paa
Grund af et nyt Abgteskab har modtaget en Affindelsessum
i H. t. § 28 og hvis 2Egteskab paany oploses ved Mandens
Dod, atter kan faa tilstaaet Enkerenken som for Indgaaelsen af det nye Abgteskab. b) Der maa soges indfort
Lovbestemmelse om, at Udgifterne til de af Invaliderne
fremskaffede Lægeattester i Anledning af deres Ansogning
om Forhojelse, i alle Tilfcelde refunderes de paagceldende
af Invalidencevnet.
Alle Andragender blev taget under Droftelse, hvorefter de enstemmigt overvistes Lovudvalget til videre Foranstaltning. Til punkt 10 var der indgaaek forskellige
Andragender til Vedtcegkscendringer. Man var alle klar
over, at de nuvcerende Vedtcegter nodvendig skulde gennemgaa en Revision, hvor de her foreliggende Andragender
kunde tages til Folge. Sagen blev henvist til den nye
hovedbestyrelse, der skulde udarbejde et nyt Udkast, der
saa skal udsendes til de enkelte Lokalafdelinger til Ud-

talelse. Angaaende Sommerstævnet var der indgaaet to
Andragender, et fra Augustenborg og et fra Broager
Afdeling. Efter en kort Droftelse blev der befluktek at
afholde Sommerstævnet i Augustenborg Sondag. den
30. Juni d.A. Bladudvalget fremlagde ,.krigs-Invaliden"s
Regnskab til Godkendelse. Regnskabet blev oplcest og
udviste ikke nogen Fremgang eller Tilbagegang, idet der
kunde forventes et lille Overskud. Regnskabet blev en
stemmigt godkendt. Angaaende Avisens Fremtidsordning
udspandt der sig en lomgere Droftelse. Der forelaa fra
Bladudvalget to Forslag. Et Forslag efter den gamle
Ordning uden Annonce-Omslag og et Forslag, hvor Avisen
skulde udkomme med 8 Sider til 15 Ore. Efter en Afstemning blev det forste Forslag vedtaget. Avisen ud
kommer fra 1. April uden Omslag, med fire Sider Tekst
K 10 Ore pr. Maaned. Til Redaktor af „Krigs-Invaliden"
valgtes H. Elaufen-Sonderborg. Angaaende Ansættelse
af en Rejsesekretær blev man enig om ak lade detke
Sporgsmaal bortfalde, da man agtede at indfore en ny
Ordning. Indtil denne foreligger blev der for det kom
mende Aar vedtaget forsogsvis at indfore en Bestemmelse
om, at Afdelinger en Gang om Aaret har krav paa at
faa en Taler. Disse koster skal boeres af Hovedkassen
og betragtes som Agitationshjcelp. Man gik nu over
til det vigtigste Punkt paa Dagsordenen: Valg.
Det vilde blive for langt ak komme noermere ind
paa Enkelthederne, hvorfor vi her kun ncevner Resultatet
fra Valgene. Til Medlem af Invalidencevnet valgtes
Viggo Hansen-Haderslev, der efter at have modtaget
Valget, udbad sig en Betænkningstid paa 14 Dage. Denne
blev givet, saaledes at, dersom han ikke kan modtage
Valget, han saa bytter med Fr. Andresen-Tonder. der
stod som Rr. 2. Man gik saa over til Valget af en
Formand, der som ncevnk blev Ar. Andresen-Tonder. Den
ovrige Hovedbestyrelse blev genvalgt undtagen postbud
Frederiksen-Tofklund, der kom ny ind fra Haderslev Amk.
Til Revisorer genvalgtes H. Hansen-Osby og nyvalgtes
kontorchef Jessen-Haderslev. Hovedbestyrelsen har derefter folgende Sammensætning: Tonder Amt: Ar. Andresen. Aormand-Tonder og Hartkopf-Logumkloster. Haderslev Amt: H. Mortensen-Hovedkasserer, Haderslev og
Postbud Frederiksen-Toftlund. Sonderborg Amt: H. Elansen og P. I. Lassen-Sonderborg og fra Aabenraa Amt:
Mathias Petersen-Aabenraa og Jes Simonsen-Bolderslev.
Som Suppleanter staar: Enkefru Schulh-Haderslev og
Enkefru Sorensen-Sonderborg. Efter at man under Punkt
..Eventuelt" havde droftet forskellige Foreningsantiggender
sluttede Dirigenten Modet med Tak for den gode Aand
og saglige Forhandling, der havde hersket ved dette, vistnok
indenfor vor Organisation det mest betydningsfulde, Mode.
Modet sluttedes med et Leve for vor Organisation.

H. L.

Loddenet.
I ..Reichsbund" Nr. 2 af 25. Januar d. A. fremkommer Dr. med. Görlach med en Artikel, som vi tillader
os at gengive paa tysk, da der ved Oversættelse kunde
afstedkomme en Misforstaaelse:
Wieviel im Amputierteuschicksal hängt doch ab von
der Güte und dem Gewicht seiner Prothesen! Hiermit
habe ich an dieser Stelle den Grundgedanken und den
Weg meiner ganzen Lebensaufgabe formuliert, ich möchte
sagen: vom Tag meiner schweren Verwundung ab. Mein
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Beruf selbst ist meine Prothese geworden, meine Sachlichkeit
ist mein Verlust.
Als ich im Sommer 1927 auf meiner Reise von
Werkstatt zu Werkstatt nach Flensburg in die Werkstatt
von Dr. Scharff kam. besuchte mich dort der doppelt
oberschenkelamputierte Kamerad Lassen aus dem seit
Kriegsende dänischen Sonderburg mit dem ebenfalls am
putierten Kameraden Clausen im Auftrag seiner Orga
nisation. Der leitende Arzt des Invalidenamtes, Herr
Dr. Overgaard, und die Beamten der Werkstätte, welche
zu dieser Vorführung eingeladen waren, waren nicht
erschienen. Vor allem, um Lassen einen spürbaren Beweis
meiner Theorien und seiner Organisation und Behörde
eine sichtbare Unterlage für die Verhandlungen zu geben,
paßte ich persönlich ihm und Clausen die Holzstumpftrichter
an und baute an dem Tag noch mit dem Meister die
drei Beine so zusammen, daß sie beide wenigstens eine
Stunde darin laufen konnten. Lassen war vom guten
Sitz und der Gewichtserleichterung von 32 auf 13 Pfund
erfreut.
Dr. Scharff hatte keinen Auftrag über die Lieferung,
versicherte sich auch dessen nicht, als er nach einigen
Wochen die drei Prothesen fertiggestellt im Werte von
etwas über 1000 RM. an Lassen und Clausen auslieferte.
Später hielt ich dann auf Einladung der Organisation in Sonderburg einen Vortrag, zu dem auf Lassens
eindringliche Darstellung hin die Amputierten des abgetretenen Gebietes fast ausnahmslos erschienen waren.
Ich besuchte Herrn Dr. Overgaard und gab ihm und
seinen Werkbeämten eingehend Aufschluß über meine
Methode und die Erfahrungen. Die Eingabe an das
dänische Ministerium wurde von ihm gemacht und mir
bedeutet, über die Bezahlung der Prothesen werde befunden, wenn das Ministerium die Einführung der
Lotaufbaumethode mit der dazu nötigen Werkstätteneinrichtung zugesagt habe.
^
^ ^
Das Ministerium bewilligte Herrn Dr. Overgaard
eine Studienreise nach Deutschland, um sich bei Dienststellen zu erkundigen und in Königsee mit der Orthopädischen
Industrie G. m. b. h. zu verhandeln. Ich führte ihn
selbst durch das ganze Werk und er erhielt eingehend
sachlichen Aufschluß. Zugleich bildeten wir einen seiner
Werkleute kostenlos im Betriebstechnischen der Methode
drei Wochen laug aus. Das dänische Ministerium bewilligte (auf Grund der guten Auskunft überall) den
Kauf der Maschinen und des Maßapparates — aber es
lehnte auf Grund eines Gutachtens von Dr. Overgaard
die Bezahlung der Beine ab. Die Beschädigten seien im
Besitz brauchbarer Prothesen gewesen und eine Notwendigkeit, die Beine in einer deutschen Werkstätte bauen zu
lassen, habe nicht bestanden usw.
Sollten wir Lassen und Clausen verklagen? Lassen,
der wie auch ich selbst eine in seinem Schicksal ihm ans
herz gewachsene große Familie hat. Als wir die Beine
zurückverlangten, erklärte das dänische Invalidenamt, die
Auslieferung könne geschehen, wenn die inzwischen an
den Beinen gemachten Aenderungen bezahlt würden. So
sind die ersten Lotbeine in Dänemark geblieben. Das
Ende: in den entstandenen Verlust haben die „Orthopädische Industrie", Dr. Scharff und ich uns gütlich zu
gleichen Stücken geteilt.
Der Geldverlust, welcher gewiß an sich keine Förderung meiner Bestrebungen um die Verbesserung der
Prothesen darstellt, ist für mich innerlich überwunden, und
ich werde ihn äußerlich ratenweise ausschwitzen, aber es

hat sich neben der Korrektheit der Behörden der alte
juristische Satz wieder einmal bewahrheitet: ..Als Beweis
einer geregelten Rechtspflege muß von Zeit zu Zeit ein
mal einer unschuldig geköpft werden."
Es sollte den Kameraden, den einen als Amputierten,
den anderen m i t einem gleich schweren L e i d , m e i n i n n e r e r
Gewinn aus dem Erlebnis, aber nicht vorbehalten bleiben
und sie stärken in dem Kampf mit ihrem Schicksal. Wer
es gelernt hat. auf ein Stück seines Körpers zu versichten,
der muß es auch fertig bringen, sich köpfen zu lassen;
nur darin können wir unsere Ueberlegenheit und Trost
über die auch uns aufgezwungene kampfesweise Auge
um Auge. Zahn um Zahn, welche von Urbeginn der
Welt alle Zeichen robuster Gesundheit an sich trägt,
wenigstens vor uns selbst n. einer höheren Ordnung finden.
Sähe sind billig; unser Leben, uud wenn es noch
so schwer belastet ist. ist kostbar, und wir selbst sollten
uns freuen, wenn es uns vergönnt ist. in ihm unseren
Frieden aus diesem Bewußtsein unserer Stärke zu finden.
Denne Artikel fremkom siden i Nr. 1 af „Nordfchleswigsche Zeitung" med Bemoerkning om. at denne Artikel
kroevede et Svar af Invalidencevnet. Som faadant Svar
kan vi vel betragte en Artikel, der siden fremkom i
„hejmdal" Nr. 31 under Overskriften: „krigsinvalidernes
Proteser" og med Undertitlen: „Et uberettiget Angreb
paa Invatidenoevnet".
Sagen ligger saaledes:
IMaj 1927 var jeg en af dem der repræsenterede
vor Organisation paa Reichsbunds Bundestag i hamborg
og saa her en Udstilling af Lodbens Proteser. Jeg talte
ved samme Lejlighed med Dr. Görlach, der fremviste
dem for mig. Denne Demonstration overværedes af et
Par Bandagister og ikke saa faa kammerater, der allerede bar Lodbenet og alle uden Undtagelse gav det en
rosende Omtale,
kommen hjem derfra besogte jeg
Dr. Overgaard paa Noevnets kontor, hvor jeg foreviste
ham en illustreret Afhandling af Dr. Görlach og spurgte
om de paa Noevnets Voerksted kunde fremstille mig saadanne Ben, da jeg gerne vilde prove dem paa min egen
Person, for jeg vilde anbefale dem til mine kammerater,
herpaa svarede Overgaard at det kunde de ikke. Det
var Præcisionsarbejde og kunde ikke udfores med haanden.
og derfor ingen Garanti for et nogenlunde Scede; og, sagde
han. De ved jo selv, med de Ben de har. hvor vanskeligt
det er. Om jeg muligt paa Noevnets Bekostning kunde
faa fremstillet et Par Ben i Tyskland, svarede han med at det
kunde han ikke udtale sig om. her vilde Noevnet sikkert
overlade Afgorelsen til Ministeren for Sundhedsvæsen.
Paa det nceste hovedbestyrelsesmode vi afholdt, fik
jeg Bemyndigelse til at arbejde videre hen paa. at faa
indfort Lodbenet i Danmark.
Paa dette Tidspunkt havde jeg faaet en Skrivelse
fra Dr. Görlach, at han den22.August d. A. var at trceffe
paa Dr. Scharffs Vcerksted i Flensborg. Jeg satte mig derefter i Forbindelse med Dr. Overgaard og bad ham om
at rejse med til Flensborg noevnte Dag, hvortil han
svarede, at han gerne vilde rejse med, men kunde ikke
sige noget bestemt, da han noevnte Dag skulde afholde
Efteruudersogelse i Logumkloster, og han viste ikke bestemt
om han kunde faa denne aflyst.
Dette kunde han
ikke foretage sig uden Amtmandens Tilladelse. Amt
manden var paa det Tidspunkt ikke hjemme. Ligeledes
onskede jea at Bandagemesieren skulde rejse med, idet jeg
gik ud fra og var interesseret i, at Funktionærerne paa
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Værkstedet ved samme Lejlighed kunde hente Inspirationer
udefra. Om dette kunde lade sig gore laa ogsaa i Amt
mandens Haand. svarede Overgaard mig. Dagen for,
attsaa den 21. August ringede jeg Dr. Overgaard op og
forespurgte om de saa kom med. Overgaard beklagede,
at det var ham umuligt, da han ikke havde kunnet faa
Aflysningen ud saa betids og han havde ingen Garanti
for, at de indstoevnte Invalider vilde faa Aflysningen
tidlig nok i Hcende. Sporgsmaalet, om H. Clausen og
jeg kunde lade tage Maat paa et Par Ben. besvarede Or. Overgaard med, at det kunde vi godt, men
Benene maatte ikke paabegyndes for den officielle Tilladelse forelaa. Med den Besked rejste vi saa til Alensborg den 22. August 1927. Jeg fortalte Dr. Görlach og
Scharff hvordan Sagen laa idet jeg tilfojede. at det med
Hensyn til Tilladelsen ikke vilde trcekke lcengere ud, end.
at vi godt kunde faa Benene for Afholdelsen af det af
Görlach lovede Demonstrationsmode. Da Dr. Overgaard,
der gerne vilde overvoere dette Mode, havde Ferie i
September Maaned, bad han mig om at faa Modet
udsat til i Oktober Maaned. hvilket ogsaa skete. Da et
Demonstrationsmode — uden Forevisning af Benene
og uden at vi selv, efter at have provet dem, kunde an
befale dem — efter min Mening vilde voere af mindre
Betydning, sagde Dr. Görlach til Dr. Scharff: „Wir bauen
einfach die Beine, daß nehme ich vorläufig auf meine
eigene kappe". Benene blev saa fremstillet og Clausen
og jeg fik dem udleveret. Den ovrige Del af Sagen er
jo kendt.
Som Heimdal vil give det Udseende af. at vi vilde
have Ben i Tyskland, og Sporgsmaalet, om Tyskland i
et omvendt Tilfcelde havde villet betale dem osv., skal vi
til at bunde i evtl. Muligheder der ikke foreligger, og
hvorledes saadanne ikke eksisterende Muligheder evtl. kunde
have gestaltet sig, saa gaar jeg ikke med. Er der ellers
nogen der har Lyst eller soerlig Aarsag til at kverulere
skal jeg ikke misunde dem Fornojelsen.
Jeg skulde have vildledet Dr. Gärlach (getäuscht), skal
jeg tillade mig. at drage Tilstedevcerelsen af en saadan
Skrivelse i Tvivl, da den kammeratlige Tone, der hele
Tiden og fremdeles foregaar i den korrespondance Dr.
Görlach og jeg forer, ikke smager efter sligt. Dette
Punkt skal jeg komme tilbage til, ester at have faaet det
besvaret af Dr. Görlach.
Da Dr. Görlach var i Ssnderborg i Oktober 1927
har Dr. Overgaard vel saa heller ikke overfor Dr. Görlach
erklceret: „Wenn die Einführung der Beine bewilligt ist,
wird der Bezahlung der Beine nichts im Wege stehen".
Der skulde vel ikke her, hvad angaar „Täuschung" voere
sket en lille Forveksling?
At jeg i Dag ogsaa kunde faa et Par Lodben paa
Ncevnets Vcerksted, hvad har det med Sagen gore? Var
de ikke bleven indfort kunde jeg ikke have faaet nogle,
og det var for at muliggore dette, at jeg arbejdede med
Sagen.
Dr. Overgaards Hug til Hr. Görlach om Helgenglorie, da glemmer Dr. Overgaard, at Görlach og Scharff
er to Personer. Denne arrige Snerren til Hr. Görlach
skulde vel ikke have en anden Aarsag, Hr. Dr. Overgaard?
Sonderborg i Marts 1929.
P
Lassen.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.

I

Nordborg Afdeling

afholdt sin
ordinoere Generalforsamling Sondag. den
10. Februar d. A. paa hotel ..Union" i Nordborg. Der
var kun modt faa Medlemmer. Under Punkt 5 blev
Sagen angaaende Blomsterfondens Affoere meget indgaaende droftet. Desvcerre var alle Foresporgsler til
Amtsorganisationen, denne Sag vedrorende, ikke bleven
besvaret. Forsamlingen sluttedes ved 6 Tiden.
-i-

Samtidig bekendtgores det, at Afdelingen afholder
sit noeste Mode Sondag, den 17. Marts d. A. paa
Hotel „Harmoni" i Nordborg. Eftermiddag kl. 4. med
folgende Dagsorden: 1. Beretning fra Fcellesmodet i
Tinglev og 2. Eventuelt. Da denne Dagsorden vil vcere
af scxrlig Interesse, bedes alle Medlemmer give Mode.
P. B. V.: Andresen.

I

Afdeling Ssnderborg

afholder ordincert Medlemsmode Torsdag, den 14. Marts
paa „Colosseum", Aften kl. 8. med folgende Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer. 2. Protokol. 3. Beretning fra Fcellesmodet i Tinglev. 4. Lokalsporgsmaalet.
5. konfirmationshjoelp. 6. Mindehojtidelighed. 7. Even
tuelt.
^
Bestyrelsen.
8. Alle der har konfirmation og onsker en Hjcelp
bedes henvende sig til kassereren Max Moller, Brohovedvej 3 eller til H. Clausen, kastaniealle 6 St. For at
komme i Betragtning, maa vedkommende have staaet som
Medlem af Foreningen i over et Aar.
Bestyrelsen.

Hleääelelse kra Invaliäensevnet.
Konsultation kor militsers Invalider og saadannes efterladte samt Kenteanssgere vil st en af I^sevnets Konsulenter
og en Udsending fra I^ssVnets Kontor i
^lasnell blive
afboldt i

Aabenraa, 8^ekassen8 Kontor, SonäerSsäe 12,
den

5.. 12., 19. og 26. Kl. 230^fterm.

"rsnäer, ^1l88lonskoteIIet, Storegade 9,
den 8. og 20. Kl. 2^ Sterin.
"NnZIeV, ^inSleVliU8, den 22. Kl. 2 ^fterm.
1^sSumkIo8ter, Hotel Ko)?al, den 13. Kl. Zi5 Lfterm.
I^elleVs^, KlsVer ^8, den 27. Kl. I^Lfterm.
Skserdsek, ^abIinH8 Hotel, den 21. Kl.
^fterm.
I'oktlund, k^ro8ek' Hotel, clen 15. Kl. 2^ Lsterm.
KodllinZ, lHotel I?s6äinZ, den 6. Kl. 2^^fterm.
Invalider og efterladte, samt k^enteansogere, som onsker
st gore Lrug af disse Konsultationer, maa 8enest 3 Dage inden
clen Dato, pas bvilken de agter at give Node, meddele Invalidenssvnet i Londerborg, til kvilken Kon8ultation de agter at
give ^lode, kor at Vedkommendes ^.kter kan blive medbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Ved kvilke der ikke er 1^ejliZke<l
til at blive IkeZeunller8SZt — afboldes kun for 8aa vidt I^sevnet
rettidigt modtager Anmeldelser til samme.

Invalicleneevnet.
Paa Grund af Sygdom har vi maattet ""WR
vente med Udgivelsen af ncervcerende 7tr. en Ages
Tid. At vi har undladt at fremkomme med en Mindesten, skyldes indtrufne Vanskeligligheder. Vi fortscetter
i noeste Udgave.
H. Clausen.

»Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg, Kastaniealle S, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i I. E. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 245.

pr. tingieff's

Herrel^Iseder Kiiugs«
Telefon Mvksnel l.ul«ss
575

8snäerbors - KonZevej 58
Kul, Koks, kriketter, krsencke
lagerkontor veä Kulkajen
telefoner >^r. 38, 23 og 404

ITs»v
smager bellst

8pecia!vserlc8teä tor L^linäeruäsIilininZ
not^i.

International
Killig8te ttotel oZ 8pi8e8teä
- paa ?w6sen
- anbefale8 8vm ^oclelokale
. . for poreninger - ^ob. l^umbeck

«ml(tiäi.U.
Meisen
^mil Qaäe)
Maskinfabrik
keparationsVserksteä
8ilksborZ ^ejerima8kiner
^1eIIemtryk8 VarmeanlseZ
- for Kirker
- telefon >Ir. 19
kringer kermeä min
K^KK^K- og P«I8S«8^^0I^
8smt min
cicz^kog t0K^K8p0KKLt^l^(Z
i velvillig ^rinärinZ
k. ^NI>NS
KsrredaVneZa6e 8, 8on6erborZ

5. X. Al/VII.^0
Vinkantlel
8SXV6KK0K«
Vil ve kaVe en (irog
forlang jNailaniI'8

lZammel km
Elektriske Installationer
Paaclku8torvet 5 - telefon 35
l^äfsrewe af elektri8ke I^^8- oZ Kraktanlseg
- paäioanlseZ, pserer, I^8ekroner

Nansen
illZtkl ^l88UNl! Holser
juveler - <Zul6sme<l
telefon 274
8<Ml)^KKOP(Z
telefon t<r. 70
- Noäelokale Kon8ulent Peter8en trssffe8
- paa Motellet -

^VI. Dralze
^blegaäe 7 - telefon 637
I. Kl. Kolonial-, Delikatere- og peclevare-porretning krsä - prugt - Lbokolaäe

8snllerborg
anbefale8
Peel ketjening, go6e Varer
August 8taark
p0k8IKI?ltt(i88^8K 4k5t

(veä Paaät,u8et)
Manufaktur - vamekonfektion og l^ä8tyr8forretning

Danmark

tegner alle 8lags porsikringe
gennem p. l^88!L>I
8t. ^srgen8ga6e - 8onclerborg

Xsl? Z0<5e Varer til killiZe ?riser lios
IlrmaZer

p. Kjser

Optiker

II^xotliskkorrstililiA

8snckerborg - I^ille kasäbusgacke l (Ve<l Kaackkuset)

tel.453 8on6erborZ tel.453
Kontor kor (Zrunäbogsager
^jenäomsban^el - Kontrakter
testamenter m. m.

8tueure > Vsekkeure - I^ipsure - lommeure
alt i prima Kvaliteter
8i«lste 1^ ^kecker i ^rmbaancksure altiä paa l^ager
lager i kriller til billigste Dagspriser, tk. Llas, moäerne katvinger
Husk! paa Vserlcsteäet uätsres lcun soliät oZ ßvät ^rliejäe
— ^ 1 1 «kepsratiooe?mec!
— — —

s

8tsr8te lager i psene
porgsringer, Kr^llup8gaver i
(Zulcl, 8olv, plet og >1ikkelvgrer
(Zravering og peparation
uclfsre8 i eget Veerk8tecl

Automobiler, jNotore>kler
separations»V serkste^
8<MV5KK0P(Z
telefon 386 - ^>8ga6e 22

HIesggZ.P.Zensen'
Konditori S Cafe
Raadhuslowet. Ssnderborg

Haus „Adalbert"

Ue> „Xsbeiltlsvn"
8»näerborg
^ZZelige Vserel8er
- (Zoät Kokken - private Laller Peter (übristensen, telef. 250

Lroazer
Lraasten
8t. Pauli - telefon 17V
Kager! - Konäitori og Lake

Großer und kleiner 5aal sowie klublokale, alles modern und neu
eingerichtet. Die schönsten und modernsten Räume Souderburgs
bringe ich in gütige Erinnerung

Jorgen ^näersen, 8snäerborg
vet stsrste vävalg
ven berste Vare
ven billigste pris

Wk U 8MiM!
l^sr äe kruZ for
ea zocl L^llle eller 8^masllil»e,
6a kob äen
Kv8 Jal^. 8srelisen
kroaZer
separationer uätsres liurtißt og billißt

Konfektion

Aktieselskabet
QrsNstsn Kul^ornpsgni
keäste Varer!
telefon 210
killigste priser!
^etsr AnÄsrsen :: Eraasisn
8or8te I^ävalZ i
^anukakturvarer, (-aräiner, trikotage, ^rbejästoj, 8maating

Annoncer fra Ssnderborg, Broager og Graasten. ölol be averterende!

^icliliorn

c. »cis

Kastaniealle 38 (l^kr. Lbristensen) telefon 704
anbefaler sig til publikums Velvillie
8krseddermester
8pec: ^lanebetlinned. ^L. ?s^et Ileates 0A IirmZes overalt i Lz^en
klikkenslaZer - 8kikertsekker
8snderborg - l^iliegade 9
udforer sit 8krsedderarbejde
efter ^aal i I. KI. l^dforelse.
Isrgtk Nsller lZndeh.: Henry Nymand)
jernbanegade 25a
filial af 8odal Garveril'elef. 217
altid stsrste I^dVal^ i
l^elef. 217
(vis s vis Amtsbanegaarden)
og lojrensnings-ftablissement
Isenkram, Kokkenudstyr, (Zlas, ?orcelsen og elektriske Artikler
sauterne« 2,—Xr.
Ksdvin 2,^ Xr.
Verdenskendte
Vine.
» fneudsalg
for
8onderborg
Amt Ved

577,

?stsr Lövvielissv -

- LsväsrlzorA

K. v^u^8cttk^li^

Ksckl llß fsiM-^>W
anbefales
forretningen er aaben
l^ver-Oage fra Kl. 8—7
kordag fra Kl. 8—10
perlegade 63 -- 8onderborg
8onderborg seldste
KvIonislVareforretninZ

(^. Hanssen - 8sn<äerkorA - l'elek. 119 0A 120

«zißS
8snderborZ

3tor8 s ^pecial-korretninx i Herre- oZ vrenKe-(?aräeroke

LL»X
l'elefon 371 - perlegade 54
8pecialitet:
DaZlig krisk brsendt Kaffe

ko!cekanlcen kor

leve
Vil Hk dkvar6 8uiMkck6ii ogIsenge,

vA Zunäeveä
(Aktieselskab)
8SI^VLKK0k?(L
Aktiekapital og Reserver:
Kr. 1 246 ovo.oo

drik Radium-Vand fra I^elligvandskilden Korkser-sonder, den
Kilde i Verden, om livis fortrinlige 8undkedsvand historien
skriver lielt fra det 16. ^arbundrede op igennem leiden. — faas
paa alle Moteller og bos Ksbmsend i form af: Original-Aftapning in natura, Radium-Litron- og I^indbserlimonade, RadiumApollinaris — vepot for 8onäerborZ «Z Aabenraa Amt Ved
NI88LN K 8cNIMKL - (ZstkeZade 13 - 8snderborZ - 1^eI.K49

Chr. Otten
(Zlarmester
8S^vfk!k0^(Z
perlegade 68 - telefon 354

Zr. Matzell - VlMenslagermester
8t. I^aadliusgade 17 - telefon 810

Nobler
8onderborg

Hotel „LeIIevue"
8snderborZ
lndeli.: fritT ttardt
8muk og dyggelig Restaurant
Ved 8tranden

k^ens bedste krsd
bages kos

l_oel<
8SI^V^K0I?(I

Xsinglks
og billigere, men ikke bedre

Ttort I_)<ävalA i Xol)!?ersamt alt til

kenksren<äe

Thomas Olien

Konditori oZ Kaveri
perlegade 66 - telefon 354

NAN8 AV^KKALtts

forlang altid

Olie-, farve- og l'apetkandel
en gros - en detail

8«n«IerI>orx
kii8 Jacobsen
8«nderborZ
SI
telefon 229 - l^I. Kaadkusg. 3
p.
Lxport-Lryggeri

WW

8torste Udvalg psa pladsen
i

Rullegardiner, (Zardinbrsedder

^uZustenkvrA
Kun

Larber- vZ kri8or8a1on
er nu i ?LK^(ZAVL 62

F. C. Eggert
koZtrMkeri - koZbinderi
8S^VLI?K0I?(Z

8«nderborZ
anbefaler alt i Kolonialvarer
- - til rimelige briser - telefon 717 - Oybbolgade 11a

?eter Hansell

Kleinsmed - Augustenborg
Lygningsbeslag
- jerngitre
i.A.kodogPaal«g
peparationsvssrksteZ
fgas kos
l'el. 33 Augustenborg 1"el. 33
^ens
kendixen,
8lagtermester 8pee.: Automatiske VandVserk
anbefaler sine lokaler.
f o r l a n g t i l b u d !
Augustenborg - telefon 78
8tor gammel I-lave.
(ÜMIelisndel - ^e LMIer
(Zummi - Reservedele
/i-rbgäiz-t x. Zimmermann

Slotsholellei

Asmus ketersell

A. Andresen
telefon Augustenborg 36

Bageri og Konditori

Annoncer fra Ssnderborg og Augustenborg.

HMS'Znvaliöen
Medlemsblad
»»5

T

^

I

^^^»«»«X>0<XXS<)00<^Z00!Z00!LS!Z0^

for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og^aldnes^Efterladle

Nr?1

!

^

Sen 1. Avril 1SZS

^

> k. Aargang

Mindestenen
for de faldne i ketting 5ogn (Als)
Denne Mindesten blev affloret Bededag, den 12. Maj
1922. Afsloringen begyndte med en Gudstjeneste i kirken,
der var fyldt til sidste Plads, hvor Provst Thysen fra
Ulkebol og Sogneprcest Lousen talte. Efter Gudstjenesten
nedlagtes en Gave paa Alteret, der skulde dcekke Udgifterne
ved Rejsningen af denne Mindesten. Der indkom ialt,
indbefattet de mange og ret store Bidrag, der allerede
var bleven indsamlet blandt Sognets Beboere. 3600 kr.
Indhegningen rundt om Stenen er bleven udredet af
Kirkekassen. Tegningen er givet af Arkitekt Havning.
Kobenhavn, der ogsaa ledede Arbejdet, som blev udsort
as Stenhugger Iversen. Sonderborg. Mindestenen er af
poleret rod bornholmsk Granit, hyorimod Underlaget og
Topstykket er fremstillet af graa Granit. Hele Arbejdet
er i alle Linier ndmoerket udfort, saa enhver Beskuer af
Mindesmærket bliver grebet af dets stumme og dog saa
alvorsfulde og vedmodige Sprog.
Naar man troeder ud as Kirken har man Mindestenens Aorside lige foran sig, og Djet salder uvilkaarligt
paa kransens og korsets Symbol under hvilket Stenen
boerer folgende Indskrift:
,.A5resminde for ketting Sogns faldne Sonner fra
den store Krig 1914—18.
Vcer tro indtil Doden
Saa skal jeg give dig Livets krans." Aab. 2. io.
Paa Mindestenens tre andre Sider er indhugget de
Faldnes Navne, ialt 27.
Andresen Christian, Bro 1-7.9.15.
Bonde Hans I., Sebbelev 1- 20.6.16.
Clausen Christian, Sebbelev 59.10.15.
Clausen Hans, kettingmark -j- 26.7.15
Clausen Henrik, Osbcek -j-13. 3. 15
Cords Heinrich, Ketting 15. 6.15
Cbeling Chr. Theodor, ketting 5.2.16
Elholm Jacobs Kromum 5 26.7.15
Aogt Jens, Sebbelev 5 15.12.16
Gron Hans. Bloesborg 5 1.2.17>^ .
Gron Jens, Blcesborg 5 31.10.18^
Hansen Hans Ehr., Sebbelev 5 14.3.18

Hansen Nicolai, Sebbelev 5 21.10.16
Hansen Rasmus, ketting.
^5 3 8, IS
Brodre
Hansen Jorgen, kettmg
5 14. 5. 17
>
Jensen Jorgen, ketting 5 24. 4.16
Ludvigsen Johannes. Gammelgaard
5 18. 6. 17
Moldt hans Chr., ketting.
5 16.5.15
l Vrodre
Moldt Johannes. Kettmg l
-i- 7. 9. 17
1

Mojsen Jorgen H., Gronnehus
5 16. 8. 17
Nielsen Jorgen Fr., Blcesborg
t i . 10. 17
Petersen H.Georg A., Dr. jur.,ketting
5 26.4.15
Petersen Jocob, Sebbelev 5 28. 7.16
Schulz Julius H., Gammelgaard
5 4 7 17
Sivertsen Christian, ketting 519.11.18
Skovmand Peter, kettingm. 516.7.16
Thomsen Peter, Gamlgrd.-j-19. 5. iv

„Krigs-Invaliden"

„Ciamac"
(Den Tjekkoslovakiske krigsbekadigte Forsorgelse)
Tjekkoslovakiet var en Bestanddel af detforhenvirende
ostrig-ungarske Monarki. Den 28. Oktober 1918 prokla
merede Forerne for den Tjekkoslovakiske Nation deres nashingige Stat til at modværge al ind- og udenlands
Kamp. Den Tjekkoslovakiske Republik har et Fladeindhold
paa 140485 km2 med rundt 14 Trillioner Indbyggere.
Der meldte sig siraks
ca. 1 Million nojagtig talt
957 000 krigsbefkadigede (Krigsinvalider, Enker, Efterladte og sorildrelose Vorn), der for de flestes Vedkommende alle var krigsbeskadigede fra Manskabsstanden.
Naar vi medregner krigsbeskadigede fra Ossicersstanden
(Gagisier) og fra Udenlandsarmeen (Legionærer) kan
man med rette paastaa at Antallet af krigsbeskadigede
indenfor den Tjekkoslovakiske Republik belober sig til
1 Million. Krigsbeskadigte-Forsorgelsen deler sig paa forskellige Steder. Den storste Del, navnlig krigsofre fra
Manskabsstanden, sorterer under Socialministeriet, hvorimod krigsofrene fra Ossicersstanden og fra Uden
landsarmeen sorterer under Forsvarsministeriet. Herefter
er ogsaa Forsorgelsen for de enkelte Gruppers Vedkom
mende indrettet. For krigsbefkadigede af Mandskabsstanden blev LovNr. 142 af 20. Februar 1920 udstedt og
denne uovelliseredes gennem Lov Nr. 39 den 25. Ian. 22.
Lov Nr. 72 af 17. Februar 1928 gilder for krigsbeskadigede fra Ossicersstanden.
Paa flere internationale kongresser er det blevet
konstateret, som ogsaa fremgaar af Sekretariatets Beret
ning, at den Tjekkoslovakiske Republiks KrigsbeskadigteForsorgelse er utilstrækkelig. Tiden for Begyndelsen af
den Tjekkoslovakiske Forsorgelse falder i den umiddelbare
Efterkrigstid og i Tiden omkring den nye Stats Genopbyggelse. De ansvarsfulde Myndigheder troede at Republikkens okonomiske og erhvervsmæssige Forhold i
Lobet af 5 Aar fuldstændig vilde tilpasse sig Aorkrigsforholdene. Betragter vi i Dag de uuvcerende Forhold
ikke alene i Tjekkoslovakiet, men ogsaa i andre Stater,
maa vi konstatere at disse Forudsætninger har vceret
vildfarende. Grundlagene i den siatlige sociale Forsorgelse for krigsbefkadigede var fra Begyndelsen af ntilstrikkelig og derfor var det umuligt ak faa gennemfort at
Lovnovellen af 1922 kunne ashjilpe disse Mangler, som
vi endnu den Dag i Dag maa lide under.
Det er en kendsgerning, at Begyndelsen til krigsbeskadigte-Forsorgelsens Gennemforelfe var ret vanskelig.
I forste Linie maatte man til at udarbejde en ny For
tegnelse over alle krigsbefkadigede, da alle Personregistre
var bleven i Udlandet. Derefter maatte man oprette de
betreffende Amter, der blev betroet Gennemforelfen af
Lovene for krigsbefkadigede. I de forskellige Kommuner
oprettede man en Fortegnelse over krigsenker, forceldrelose Born og efterladte, og samtidig oprettedes en Fortegnelse over krigsinvaliderne, krigsinvaliderenten blev
forst efter en Underfogelfe fastlagt af Eivil-Amterne.
(Amter for Krigsbeskadigte-Forsorgelsen.) Disse Undersogelser og Oprettelsen as Fortegnelsen over alle krigsofre fandt Sted sidst i 1920 og forst i 1921 og man
kan faaledes regne denne Tid for Krigsbefkadigte-Forsorgelfens Begyndelse.
Naar man skal vise hen til Krigsbeskadigte-Forsorgelsens Mangler, saa maa vi i forste Linie vise hen til

de utilstrækkelige Rentesatser, disse taaler nemlig ingen
Sammenligning med Rentesatserne i andre Stater. Forsorgelsens Hojde, for Manskabsstandens Vedkommende
beregnes efter en fastsat procentsats as den nedsatte Arbejdsdygtighed. krav paa Renter har saadanne personer
(krigsinvalider), naar deres Arbejdsudygtighed er nedsat
med mindst 20 ^/o. En Invalid med mindre end 20
har ingen krav paa Forsorgelse.
Krav paa Rente har Krigsbefkadigede med

20
25
35
45
55
65
75
85

til 24 "/o Erhvervsudygtighed
„ 34
44"/<>
.. 54 ^
.. 64«>/o
.. 74 "/o
.. 84 "/<>
100"/(.

gstrigske kroner
Aarlig
Maanedlig

540.90
810,—
1080,1350,2160 —
25202880,3600-

45,67,50
90112,50
180-

210 —
240300,-

yderligere tilkommer der den sorsorgelsesberettigede
for hvert nforforget Barn under 18 Aar, dette gcelder
ogsaa dennes Hustru, naar hun kan eftervise at hun er
eller kan vire arbejdsuddygtig, 10 ^ as Grundrenten.
Saadanne krigsinvalider, der er anvist til Fremmedhjilp, saasom krigsblinde. saar ovennævnte Rente forhojet med 50 til 100 ^ af Grundrenten. I et faadant
Tilsilde vil den samlede Rente betobe sig til 450,- kr.
maanedlig; disse Bestemmelser gcelder ogsaa for andre
hjilpelose krigsinvalider. Desforuden har krigsinvaliderne krav paa gratis Ligebehandling, der omfatter:
Kur og pleje paa Hospitaler, og sirlige Helbredsanstalter
samt ambulant Ligebehandling. Der ydes kun Behandling for den af Myndighederne anerkendte Invaliditet.
Forsyningen af proteser, Bandager og orthopidiske Hjilpemidler betales af Staten; men bliver fremstillet af
krigsinvalideforemngen. der er i Besiddelse af fuldt mo
derne og dertil indrettede Vcerksieder, og soM udelukkende
bliver ledet af krigsinvalider.
Tuberkulose krigsinvalider har, for saa vidt de be
finder sig under Behandling i Hjemmet, krav paa en sirlig Undersiottelse til Anskaffelse af en bedre kost. Denne
Understottelse kan variere fra 100 til 300 kr. maanedlig.
Den her anforte Hojde af Renten viser tydelig, at
de forskellige Rentesatser er utilstrækkelige. Dertil kommer
endnu mange andre Uretfærdigheder som Lovgivningen
indeholder med Hensyn til Krigsbeskadigte-Forsorgelsen.
Dette goetder for Eksempel Indkomstgrisen. Overskrides
denne Gramse bortfalder Retten til at oppebire Renteforsorgelse. Bestemmelsen virker saaledes: Naar en
krigsbeskadiget Haandvirker eller Bonde ved sit Erhverv,
sin Ejendom og Kapital har en Indkomst paa 5000 kr.,
plus Renten med Tillig af 500 kr. for hvert Barn,
taber han Retten kil ak oppebire Rente. Eller opnaar
en krigsbeskadiget Arbejder, med Tillig af Renten og
de 500 kr. for hvert Barn. en Inkomst paa 10000 kr.
taber han Retten til Rente. Dette gilder ogsaa ved
andre Erhverv for Eks.: Opnaar en krigsbeskadiget ved
et Erhverv som Biograf en Nettofortjeneste paa 100 "/<>
hojere end den ham fastsatte Rente, bortfalder Rente
kravet ligeledes, kort sagt, man straffer Arbejdet. Vi
holder saadanne Bestemmelser sor uretscerdige. Men ligesaa uretfcerdig er en Bestemmelse i Loven om, at Indtigterne fra alle personer, der horer kil den forsorgelsesberettiges Husstand, medregnes. Der forekommer let Til-

„ Krigs-Invalidenfcelder, hvor en Hustru, hvis Mand er 100 "/o erhvervsudygtig. har et Erhverv, ved hvilken hun opnaar den i
Loven fastsatte Indtoegtsgroenfe. En saadan Krigsbeskadiget taber efter Lovens Bestemmelse ogsaa sin Ret til at
oppeboere Invalidesorsorgelse. Eller hvor en Hustru sam
men med sin voksne Datter gaar ud paa Arbejde vil
Retten til Invalidesorsorgelsen tabes, saafremt deres Indtcegt overstiger Indkomstgroensen. Dette er virkelig haarde
og uudholdelige Bestemmelser Loven hjemler.
Den Tjekkoslovakiske Republik beskæftiger omtrent
6000 krigsinvalider fra Mandskabsstanden i Statstjenesten. Dette Tal er forholdsmæssig set ret lille. Men
ogsaa paa dette Omraade hjemler Loven Ret til at foretage Abndringer i Rentesatserne. Den statsansatte krigsinvalid har kun Krav paa Rente, naar hans Indtoegt
ikke naar op til 6000 kr. aarlig. Overskrider han denne
Indtcegt bortfalder Halvdelen af Forforgetfen ved en Erhvervsindfkroenkning ned til 50 0/9 og hele Forsorgetsen
ved en Erhvervsindskrcenkning der ligger under 50 "/<>.
De samme Regler gcelder ogsaa for krigsinvalider der
er ansat ved kommunen eller ansat i andre pensionsberettigede Stillinger. For at sikre sig en varig Eksistens
tilstroeber de statsansatte krigsinvalder sig de definitive
Embeder. Det har til alle Sider vist sig. at de har bestaaet deres Prove; det skulde heller ikke voere glemt, at
de i de daarligste Tider, efter den Tjekkoslovakiske Republiks Bekendtgoretse, har meldt sig til Statstjenesten.
(Fortsattes i nceste Udgave.)

Vederheftighed
De nok saa bekendte ..Sociale Oplysninger", der flere
Gange har vceret Genstand for Drostelse paa vore Foellesmoder, kroever fremdeles vor Opmærksomhed. Disse Oplysninger indhentes paa den Maade, at Ncevnet — naar
der fra en Invalid er indgaaet Andragende om Tilkendelse af Forsorgetse eller Renteforhojelfe. eller naar en
Invalid ftcevnes til Esterundersogelse — sender et dertil
udsoerdiget Skema til vedkommendes Sogneraad eller Magistrat. der skal besvare Skemaets indeholdende Roekke
Sporgsmaal. Jeg skal her kun noevne nogle enkelte af
de stillede Sporgsmaal som Eksempel paa, hvorledes disse
Sporgsmaal kan besvares og hvor megen Voegt der loegges
paa saadanne Svar.
Der spsrges blandt andet om. er Invaliden villig til
at arbejde for saa vidt han derved ikke hindres as sin
Invaliditet?
kan et Sogneraad eller en Magisirat besvare et saadant Sporgsmaal? kan de se om det er Dovenskab. Uvillighed eller om det er en indre Sygdom eller stadige Smerter
der lenser Energikilden? Kan et Sogneraad eller Naboer
besvare dette Sporgsmaal? Efter min Mening ikke. Ikke
desmindre kan der opdukke folgende Svar:
„Naboerne tror ikke han fejler noget, kan i det mindste
ikke moerke noget." For at voere sikker paa at denne
vigtige Oplysning ikke overses kommer endnu under Sporgsmaal «Andre Forhold" folgende Bemoerkning: kan kun
henvise til Naboernes Udtalelser". Saaledes maa en
Mand, der har sat Sundhed eller Forlighed eller maaske
begge Dele til under krigstjenesten, finde sig i at blive
karakteriseret af anonymne Naboer, idet de dcekker sig
bag en Sogneraadssormand. Folk, der gik hjemme og
passede deres Have paa samme Tid, som den der led der

ude og satte alt til hvad han ejede. Hvor stor, eller
rettere sagt, hvor lille Betydning, der kan tilmaales den
Slags Udtalelser viser tydeligt folgende Eksempel:
Paa Sporgsmaalet - „Hvilke Arbejder kan han
udfore?" svares der: „Alt under Landbruget henhorende
Arbejde." Det drejer sig i noevnte Titsoelde om en
Landmand, der har et compliceretBrnd paa hojre Haanled
som medsorer kraftesloshed i Haandens Fingre der aktiv
saa godt som ingen Bevcegetse har. for hvilken Skade
han var tilkendt 60^. men blev i 1922 nedsat til 25"/,».
og nu atter har stillet fornyet Andragende om Rentefor
hojelfe. Paa Sporgsmaalet „andre Forhold" findes folgende Svar. som en Nabo udtaler, „at han uden Hjoelp
kan lofte en Td. Korn, som staar paa Gulvet op paa
sine Skuldre, hvilket ikke tyder paa soerlig stor Invaliditet."
Denne Votering bliver i Afskrift forelagt vedkommende
Sogneraadssormand med Sporgsmaal om, om han
for en Domstol mener at kunne bevise Paastandens Rig
tighed, hvorefter der til Ncevnet indgaar folgende Rettelse:
Til de faldne Udtalelser angaaende Udforelse af
Landbrugsarbejde onfkes tilfojet „tilsyneladende" og hvad
angaar Kraftproestationen med en Td. korn onskes tilfojet „ved Hjoelp af en Mand." Sogneraadsformanden
opdager forst nu ^ 3 Maaneder efter
at disse Naboer
ikke kan betragtes som Uhildede og at deres Udtalelser
af den Grund ikke maa tages for bogstaveligt. I den
gode Tro at ingen vil erfare hvad de voterer, skriver de
„uden Hjoelp". men skal de staa til Ansvar for deres
Votum, saa skriver de „ved Hjoelp af en Mand". Jeg
skal ikke opholde mig ved disse Helte der er nogle allerhelvedes Karle, som i Smug, uden at blive kendt, sidder
til Doms over en Nabo de tilsyneladende ikke har kunnet
tumle paa anden Maade.
Naar jeg har ansort dette Eksempel her er det ikke
for at gore Ophoevelfer af disse Personers smudsige Trumfer,
det er de ikke voerd; men for at vise. at vi ikke noksom kan
have vor Opmoerksomhed henvendt paa disse Oplysninger.
Det skal ogsaa voere en Advarsel til dem, der af Mis
undelse eller en anden edel Grund, vil sparke til en Krigsinvalid. Til dem vil jeg blot sige. at de maa vide. at
naar de siger mere end de kan bevise, vil de kunne drages
til Ansvar derfor. Ved given Lejlighed vil der blive rejst
Sag imod saadanne Udtalelser, for at faa konstateret et
Eksempel paa, at der er Groenfer for hvad der kan
taales og at de betroeffende maa kunne bevise Rigtigheden
af deres Udsagn.
Lassen.

Vester-Sottrup Afdeling
Da den ordinoere Generalforsamling paa Grund af
Formandens Sygdom ikke blev afholdt i Januar Maaned
meddeles herved at Generalforsamlingen finder Sted
Lordag, den 6. April. Aften Kl. 8 hos Clausen (Stations
kroen) i Vester Sottrup.
Der behandles: 1. Regnskabssremloeggelse. 2. Beret
ning fra Foellesmodet i Tinglev, 3. Afdelingens Pengesporgsmaal, 4. Valg iflg. Vedtoegterne og 5. Forskelligt.
Da Dagsordenen er af vigtig Betydning beder man
Medlemmerne om at mode fuldtalligt, og der vil forst
skabes Tilfredshed indenfor Afdelingen ester at alle blwer
bekendt med Forholdene.
P.B. V.:
Jorgen Sorensen, Formand.
P.S. Medlemmer der ikke har betalt Kontingent for
Januar kvartal bedes medbringe Medlemsbogen.

„Krigs-Invaliden"
Nordborg Afdeling
bekendtgor herved, at paa Grund af indtrufne Omstcendigheder afholdes Medlemsmodet forsk Sondagen, den
7. April, Eftermiddag kl. 4 paa Hotel „harmonien" i
Nordborg. Dagsordenen bekendtgores paa Modet. Om
talrig Deltagelse lieder
^ ^ ^

^

Tandslet Afdeling

^

afholder Mode Lordag, den 6. April, Aften kl. 8 i
Ertebjerg kro. Efter Modet Foredrag.
Bestyrelsen.

Augustenborg Afdeling
paa Grund af at det aarlige Sommerstævne afholdes i Augustenborg den 30. Juni, afholdes Generalforsamlingen ikke som det var besluttet i Hundslev. men
paa Amtsbanegaarden i Augustenborg Tirsdag, 9. April,
Aften kl. 7l/2. Dagsorden: 1. Regnskabet. 2. Bestyretsesvalg. 3. Sommerstcevne. 4. Forskelligt. Efter Forsamtingen serveres der gratis kaffe med kager. Alle bor
mode. Juli-Forsamlingen finder Sted i Hundslev kro.
Bestyrelsen.
Har militcere Invalider Ret til at nyde en dem
gennem en statsanerkendt Sygekasse sikret Dagpengehjcelp, naar de paa Grund af Sygdom, som skyldes
den militcere Invaliditet, er arbejdsudygtige?
Efter Opfordring fra forskellige Medlemmer gengiver vi nedenstaaende
Artikel, som blev bekendtgjort allerede i 1926.

efterladte i de sonderjydske Landsdele § 15, har Ret tit
gennem Invalidencevnet at faa Sygehjcelp for Sygdom,
som skyldes den militcere Invaliditet, at yde Dagpenge
for saadanne Sygdomstilscelde.
Saaledes foranlediget skal man efter stedfunden Brev
veksling med Centralforeningen af Sygekasser i Sonderjylland og med Invalidencevnet herved meddele, at In
spektoratet maa holde for, at Bestemmelsen i sorncevnte
Lovs § 20 kun hjemler Sygekassens Fritagelse for at yde
Dagpenge i de Tidsrum i hvilke der i Henhold til Lo
vens § 18 gennem Invalidencevnet ydes det paagceldende
Medlem Dagpenge, medens et saadant Medlem ellers
har Ret til Dagpenge ester Vedtcegtens scedvanlige Reg
ler; der vil saaledes blandt andet kun kunne ydes Dagpenge, saasremt vedkommende Medlem sorud for den
paagceldende Sygdomsperiode foruden Invaliderenten har
haft en Arbejdsindtcegt, som han (hun) gaar Glip af
som Folge af Sygdommen, og ikke udover det Belob,
fom dette Indtcegtstab andrager".
Idet man herved bringer denne Afgorelfe til Med
lemmernes kundskab henstilles herved i paakommende
Tilscelde at gore krav paa denne Ret overfor Syaekasserne.

Hleääelelse kra Invaliäensevnet.
Konsultation kor militære Invaliäer oZ saaäannes efterlaäte samt kenteansogere vil si en af I^sevnets Konsulenter
oZ en I^äsenäinZ fra I^ssvnets Kontor i April ^laaneä blive
afbolät i

Aabenraa, S^Zekassens Kontor, 8snäerHaäe 12,
äen

2., 9., 16., 23. oZ 30. Kl. 2»<> Sterin.

I^snäer, ^VUssionsliotellet, StoreHaäe 9,

Dette Sporgsmaal er fra flere Sider blevet rejst
overfor Hovedbestyrelsen paa Grund af, at flere sonderjydske statsanerkendte Sygekasser vcergrer sig ved at yde
Krigsinvalider en dem gennem Sygekassen sikret Dagpengehjcelp naar det handlede sig om Sygdomstilfælde?,
som skyldtes den militcere Invaliditet, og som i Henhold
til § 15 i Lov 7lr. 100 af 29. Marts 1924 om Forforgelse af militcere Invalider og faadannes efterladte i de
sonderjydske Landsdele er berettiget til gennem Invalidencevnet i Sonderborg at faa Sygehjcelp.
Da dette Forhold praktiseredes forskelligt ved de forskellige sondersydske Sygekasser, og for at faa en ens
artet Ordning af samme, har Hovedbestyrelsen indanket
denne Sag til Statens Sygekasseinspektorat i kobenhavn
til Asgorelse, idet man var af den Formening, at Sygekasserne var pligtige til ogsaa under forncenvte Forhold
ak yde Dagpengehjcelp.
Statens Sygekasseinspektorat har nu ved Skrivelse
til Hovedbestyrelsen as 31. Marts 1926, I.-7Ir. 116, afgjort Sagen derhen, at der er givet Hovedbestyrelsen
Medhold.
Sygekasseinspektoratet skriver i denne Anledning som
solger:
I Skrivelse af 23. Januar 1926 har den cerede
Hovedbestyrelse forespurgt, hvorvidt de sonderjydske statsanerkendte Sygekasser med Rette vcergrer sig ved til de
Medlemmer, som i Henhold til Lov 7lr. 100 af 29. Marts
1924 om Forsorgelse af militcere Invalider og saadannes

äen 12. oZ 25. Kl. 2^o Sterin.

^inHleV, l'inZleVlius, äen 19. Kl. 2 ^fterm.
l^sMmkloster, tlotel Ko^al, äen 11. Kl. 3^^fterm.
ttelleVaä, KIsVer Ls, clen 29. Kl. I^Lfterm.
Skserbsek, Rablings ttotel, äen 24. Kl. 33<> ^fterm.
I'oftlunck, I^rosck' Hotel, den 17. Kl. 230 x^terni.

ksääinS, l^otel l?sääinZ,

äen 5. Kl. 230 ^fterm.

Invaliäer oZ efterlaäte, samt KenteansoZere, som snsker
at Zore VruZ af äisse Konsultationer, maa senest 3 OaZe inäen
äen Dato, paa bvilken äe aZter at give ^oäe, meääele lnvaliäenssvnet i Lonäerborg,

til kvilken Konsultation

äe agter at

Zive ^oäe, for at Veäkommenäes Akter kan blive meäbraZt
til Konsultationen.
Konsultationerne —

til at blive

Veä liVilke

äer

ilike

er

I^ejliHtieä

IseSeunäersoZt — afboläes kun for saa viät I^sevnet

rettiäiZt moätaZer Anmeläelser til samme.

Invalidensevnet.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.
I^riZs-Invalidens ^eletoner:
Kecäalctionen vA Ekspeditionen 923 - ^r^Iceriet 245

»Krigs-Knvaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, kastaniealle 6, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Hnvaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.

LLIS-I^^^^iSSIiSSLSiSLISSiSSLS!

for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Nr.?

!

^

Sen 1.Maj MS

^

! ö.Aargang

Mindesmcerket i Notmark.

Mindesmærket i Notmark Sogn.
De Mindesmærker for de faldne i Verdenskrigen,
der er rejst i de forskellige Sogne, er noget forskellige.
Man har ikke rettet sig efter en bestemt Model, men hvert
Sogn har paa sin egen Maade sogt at skabe et voerdigt
Mindesmoerke tilpasset de lokale Forhold.
Mindesmcerket iNotmark Sogn er noget for sig. Det
ligger paa Vestersiden af den gamle Kirkegaard. Idet
man fjernede den gamle kirkegaardsmur i en Lcengde af
ca. 20 m og opforte en ca. 1,70 m hgj Granitmur i en
Halvkreds ud i den tilstodende Mark, skabte man en egnet
plads for selve Mindestenen. Denne bestaar af. en ca.
2 m hgj Natursten, der fandtes i Jorden i umiddelbar
Noerhed af Proestegaarden. Den rejstes paa en Sokkel
af murede kampesten midt paa den af Granitmuren begroensede Plads.
Indskriften lyder:
Dette Minde rejste Notmark Sogn for sine Sonner
der ofrede Livet i Verdenskrigen 1914—1918.
Det voldte ikke saa lidt Besvcer at faa den vceldige
Sten transporteret til den plads, hvor den nu staar; men
mange villige Hcender hjalp, og Transporten lykkedes.
Rundt om Mindestenen er der en lille grcesbevokset
Hgj. Mellem denne og Granitmuren lober en bred Gang,

/' ' « i '

Notmark kirke med Front imod Mindesmærket.
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og saa er der endnu bleven Plads til en af lave Takstrceer indhegnet Strimmel Jord langs med Granitmuren,
hvor om Sommeren rode og hvide Blomsier blomstrer.
IMuren er de 41 Marmortavler indmuret, en for hver
af de faldne. Tavlerne bcerer i Guldskrift Navnene paa
de faldne, Byen, de var fra, Fodselsdag og Aronten.
hvor de ligger begravet.
Uden for Granitmuren ud imod Marken er der plantet
en Roekke Graner, saa Anlceget med Tiden, set fra den
nærliggende Vej, vil ligge skjult bag stedse gronne Trceer.
Pladsen, hvorpaa Mindesmærket opfortes. blev med
kirkeministeriets Billigelse skomket af Menighedsraadet.
Der krcevedes til Granitmuren, der er 33 m lang og 65 cm
tyk, en Mcengde kampesten, som Sognets Beboere leverede
frit paa Pladsen. Opforelsen lededes af Bygmester Asmussen i hundslev, medens Stenhuggermester Iversen i
Andersen karl, Notmarkskov 1- 9. 8.16
Andresen Peter. Nalmose 5 2. 9. 17
(Liget overfartes fra Rusland til den hjemlige
Kirkegaard)

Bertelsen Jorgen, Hundslev
t 27. 7. 17
Blom Christian, Notmark 1- 26.10. 17
Christensen Jacob, Frederikshos
5 21. 8. 16
Clausen Nicolai, Myrholm ^
t 23. 10. 15
Brodre
Clausen Hans, Myrholm
5 6. 4. 18
Eriksen Peter, Almsted 1- 16. 9. 17
Fogt Christian, Frederikshos
t 12. 7. 16
Gudemoos Peter, Hundslev
t 30. 9. 18
Hansen Diderik, kattry 1- 6.
18
Hansen Henrik, Hundslev 1- 6
15
Hansen Mathias, Almsted 1- 30. 9. 14
Hansen Peter, Notmarkskov 5 9. 9. 14

Sonderborg besorgede Mindetavlerne og Indskriften paa
Mindestenen.
Et saasiort og smukt Mindesmærke kostede ikke saa
lidt, over 3000 kr. Udgifterne blev imidlertid rigelig dcekkede ved frivillige Gaver fra Sognet.
Sondag, den 5. 11. 1922 afsloredes Mindestenen
under Tilstedeværelse af en stor Menneskemcengde. Forud
for Moringen var der Mindegudstjeneste i kirken, ved
hvilken Provst Thyssen, Utkebol, og Sogneprcesten talte.
Selve Affloringen foretoges af Provst Thyssen, der overgav Mindesmcerket til Menighedsraadet, der lovede at
voerne om det.
Alle, der har set Mindesmcerket, er enige om, at
Sognet har skabt sig et ejendommeligt og voerdigt Min
desmærke for de faldne.
De 41 Tavler i Muren omkring Mindestenen bcerer
folgende Navne:

Hofsied Jorgen, Helved 1- 6. 6. 15
Hoj Peter. Hundslev 1- 18. 2. 15
Jochumsen Christen, Notmarkskov
1- 12. 2. 15
Jorgensen Christian, Bokmosdam
t 5. 8. 18
Jorgensen Hans, Hundslev 5 3. 9. 15
Jorgensen Hans, Hundslev 5 7. 4. 16
Jorgensen Jorgen, Hundslev
1- 5. 10. 14
Kammann Heinrich, Helved
t 24. 1. 20
(Ligger begravet paa den hjemlige Kirkegaard)

Klimm Richard, Notmarkskov 5 9.8.16
Kock Jorgen, Notmarkskov 1- 9. 10. 16
KornbeckIens,Notmarkskov 5 10.12.16
Lager Johannes, Helved 5 17. 8. 18
Lind Hans, Helved 1- 8. 4. 18
Lindgaard Hans, Langmosegaard
t 30. 9. 17
Matthiesen Gustav, Hundslev
5 23. 12. 14

Matthiesen Johan, Notmark
t 10. 10. 17
Moldt Johannes, Notmarkskov
5 7. 9. 17
Moller Peter, Notmark 1- 14. 2. 17
Petersen Peter. Lille Molle i
t 8. 8. 18
>
^
Petersen Rikard, Lille Mollel ^t)re
5 18. 11. 18
1
Poulsen Hans, Notmarkskov
27. 8. 15
Sorensen Christen, Notmarkskom
5 4. 7. 16
>
^
Sorensen Carl, Notmarkskov i
"
t 1. 10. 17
1
Thomsen Christian. Frederikshof
t 27. 10. 15
Thomsen Jens, Notmarkskov
1- 6. 10. 14
Thomsen Lorenz, Hundslev 1- 2.10.14
Thomsen Peter. Hundslev 1- 15. 9. 18

Vort Sommerstævne i Augustenborg
Sondag, den 30. Zum 1929.
Atter er et Aar henrundet siden vi sidste Gang var
samlede i Aabenraa. Vi har nu afholdt Stcrvner i alle
fire Amter og vi begynder saa forfra igen ved, ifolge
Fcellesmodets Beslutning den 24. Februar i Tinglev, at
afholde vort 5. Sommerstævne i Augustenborg.
Vi Mennesker vil jo gerne se noget Nyt, og vi er
titbojelige til at sole Trang kil Afvekslinger. Vi vil
undre os, og da Undren er et af Menneskets siorste
Nydelser, kunde man ikke have valgt et mere passende
Sted end Augustenborg, hvor vi for en Gangs Skyld vil
kunne faa vor Nydelsestraug tilfredsstillet i rigt Maal.
Netop Augustenborg By, der ligger ved Hav og Skov,
er det rigtige Sted, der indbyder til en gemytlig Sammenkomst. Her har vi det gamle Slotshotel med den smukke
Have og det pragtfulde gamle Slot, der med sin smukke
Park og lange Alleer skroekker sig helt ned til Augustenborg Fjord. Selv om der er mange, der allerede tidligere
har vceret i Augustenborg, kan vi dog anbefale enhver, der
har Tid, at tage Del i denne Fest.
Vi tog ikke fejl, da vi sidste Aar skrev, at meget
talte for, at Sommerstoevnet i Aabenraa vilde overgaa

de forudgaaende Stcevner. Til en By som Aabenraa,
der for det forste er en kon og centralt beliggende By,
tog vi ikke fejl og vi tager heller ikke fejl i Aar. Hvorfra
ved vi det? Ja, i dette Tilfoelde er det ikke fordi Augustenborg ligger paa et centralt Sted, da den jo i Forhold
til Aabenraa ligger helt afsides. Nej, Grunden kan vcere
denne, at Augustenborg er den mest idyllisk beliggende
By i hele Sonderjylland; men, kcere Loeser, Grunden er
den, at vi maa huske paa, at vi ncermer os den Tid,
hvor Augustenborg soetter Skel mellem Fortid og Nutid.
Den Tid er vistnok ikke fjern, hvor vi vil komme til at
opleve et nyt Augustenborg, saaledes, at vi har et Augustenborg fra Fortiden og et Augustenborg fra Nutiden. Derfor
er det af stor Betydning for den der vil se Augustenborg
som den var i Fortiden at deltage i vort Sommerstævne.
Vi vil her i vort Blad fortcelle lidt om Augustenborgs
Fortid.
1650 lod Hertug Ernst Günther af Sonderborg Byen
Stavensbol, der allerede ncevnes som Bispesoede 1271,
nedloegge og byggede sig et Slot, som han efter sin Hustru
Auguste kaldte Augustenborg. Hertugen tog fast Residens
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paa Slottet og blev saaledes Stifteren af den augustenborgske Hertuglinie. Slottet, der var opfort som Bindings
værksbygning, stod kun i rigelig 100 Aar. 1770—1776
blev det nnvoerende Slot opfort af Hertug Frederik
Christian d. 2Eldre.
I Nordflojen findes Slotskapellet, en stemningsfuld
Rokoko-Bygning. Slotsparken virker ved sin imposante
Storrelse og det mest tiltrækkende i Augustenborg er denne
store, smukke Slotspark. De gamle Troeer og de lange,
snorlige Alleer giver Parken sit soerlige Proeg. En gammel
Lind bcerer en Mindetavle om Eventyrdigteren H. E. Andersen, der i 1844, som Hertugens Goest, havde fundet sin Indlingsplads under Troeet. Der siges, at han her har skrevet
..Den grimme A5lling". Til 3 store. 7—800 Aar gamle
Ege. knytter sig Sagnet om, at Grisfenfeldts Fald blev
besluttet paa dette Sted i Aaret 1675. — I parkens
ostlige Del, noer Slottet, ligger „pallet". Hertugindernes

Enkesoede. Her dode Luise Auguste. Caroline Mathildes
Datter, 1843. — I Noerheden af H. C. Andersens Lind
staar en Mindesten for den norske Militoerloege Schiöts,
dod paa Augustenborg Lazaret i 1864.
1848 maatte Hertug Christian August forlade Augustenborg og Slottet, men alt hvad der horte til Hertugens
Besiddelse kom under den danske krone. I krigene
1848—50 og 1864 var Slottet Lazaret. Efter Krigen
1866—76 var det tysk kaserne og 1878 blev det indrettet
til projsisk Loererindeseminarium. der ved Genforeningen
blev flyttet til Slesvig. Efter 1864 var Augustenborg
Slot atter kommet i den angnsienborgske Hertugs Besiddelse, der i Aaret 1921 solgte Augustenborg sammen med
Graasten og Sonderborg Slotte til den danske Stat. —
Ikke alene er Slot og park en stor Tiltrækning for
de besogende, men ogsaa Byen er en Idyl. Gamle,
venlige Huse, der minder om Byens Stortid. da Hoffet

WMli
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Har De endnu ikke deltaget i noget Sommerstoevne. da
bor De denne Gang ikke forfomme at deltage i Augustenborg-Stavnet, og De vil sikkert ikke komme til at fortryde
det. Lces blot Programmet igennem, saa vil dette overbevise Dem om, at der i hvert Tilfcelde er sorget for en
saadan Underholdning, at Deltagerne kan saa et rigt
Udbytte af dette Stoevne.
Program:
1. Modtagelse af Goesterne. 2. Foellesspisning paa
Slotshotellet Kl. 12. 3. Procession med Musik gennem
Byen og Slotsparken. Afmarch kl. 2 fra Slotshotellet.
4. kl. 3 Frilnftsmode i Slotshotellets Have med Musik
og Taler af Forretningsforer Viggo Hansen, Haderslev
og flere. 5. I Slotshotellets Have: Ara Kl. 4 afholdes
Sommerstævnets Program
Udvalget, der nu er i fuld Gang med Arrangementet, der Skiveskydning og Proemie-keglespil om voerdisulde
meddeler hermed alle Medlemmer, at Tegningslisterne Gevinster, desforuden forefindes der Tombola samt en
i den ncermeske Fremtid vil blive tilsendt kassereren i stor Bornesorlystelse. 6. Bortlodning af 10 store Gevinster
hver Lokalafdeling og vi beder alle tegne sig paa Listen, (1. Gevinst et stort Egetroes Skrivebord med Stol, Voerm
saa de kan voere med til at gore Stoevnet til et vellykket 250,00 kr.) Lodtroekningen finder Sted kl. 7. 7. Bal
Stoevne. kob Festtegnet, som koster 25 Ore, og dersom paa Slotshotellet og paa Hotel Solyst fra Kl. 8.
Alle ovriae Foresporgsler bedes sendt til undertegnede.
De vil tage Del i Fællesspisningen, beder vi Dem om
P. U. V.: L. Nielsen, kettingve) 18.
at kobe et Spisekort til en Pris af 2,50 kr. pro Person.

gav den Proeg. omgivet af frodige Haver, gloeder Sjet.
Fjorden og det saakaldte ..Lille Hav" byder Sksnheder.
som man ikke finder ved det aabne Vand, noget, de stille
skovrige Fjorde har Eneret paa.
Vest for Byen ligger kirkegaarden med mange Soldatergrave fra begge slesvigske krige.
Augustenborg har endnu ikke skuffet nogen besogende.
Hvem der sorstaar at lytte til Historiens Minder og aabne
Ojnene for Naturens Skonheder, vil have sin Gloede af
et Besog i den smukt beliggende og idylliske By Augustenborg. Altsaa, kammeratinder og kammerater: Msd op
ved vort Sommerstcevne i Augustenborg Ssndag, den
30. )uni 1929.
» * 4
Udvalget.
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Ciamac
(Den tjekkoslovakiske krigsbeskadigede Forsorgelse)
Aortsat.

Naar en ntilstrcekkelig Krigsinvalide-Forsorgelse viser
sig, hvis Rentesatser er ubetydelige, saa er det ikke ander
ledes med Hensyn til Enke, foroeldrelose Vorn og Efterladte-Forsorgelsen.
Denne Efterladte-Forforgelse er fastsat saaledes:
Osterrigske Kroner

Enker uden Vorn, der er 30 "/o arbejdsmdlg.
udygtig og Enker med et Barn . . . 900.00 75,00
Enker med 2 Born under 16 Aar, eller
50 "/o erhvervsudygtig uden Born . . 1350,00 112,50
Arbejdsudygtige Enker eller Enker over
55 Aar eller Enker med 3 Born under
16 Aar
1550,00 129,16
For Vorn, hvor Faderen er falden, udbetales der indtil Barnets fyldte 18 Aar 600,00 50,00
Til foroeldrelose Born (Vollwaisen) . . 900,00 75,00
Foroeldreforforgelfe udbetales der for en
falden Son, naar Foroeldrene er fyldt
60 Aar, eller naar disse er 750/0 erhvervsudygtige
600,00 50,00
Om der er falden en eller flere Sonner bliver uden
indflydelse paa Forsorgelsen. Enker har ingen krav paa
saadan Ligebehandling, der betales af Staten. Fordres
der Ligebehandling, kan de kun faa denne gennem Amtslcegerne eller ved de offentlige Sygehuse. En Fordring
fra Krigsinvalide-Organisationen om, at der ogsaa ydes
Enkerne statlig Loegehjoelp, blev ikke opfyldt, men tilbagevift. Samme krav paa Forsorgelse som Enkerne, forceldrelose Born og Forceldre har ogsaa saadanne efterladte
efter afdode Invalider, naar denne er dod som Folge af
sin Invaliditet. I Undtagelsestilfælde kan en Rente paa
samme Hojde, som der ydes forceldrelofe Born 0. f. v.,
bevilges en faldens Softer. Naar en Enke efter en falden
Soldat, lever sammen med en TNand under fcelles Husstand, inddrages Renten for den Tid, de lever sammen.
Indgaar en Enke Atgteskab, udbetales der hende en Af
findelsessum i Hojde med en 3 Gange Aarsrente.
Det var nodvendigt at anmelde Rentekrav inden
Udgangen af Aaret 1923; senere indsendte Andragender
blev tilbagevist og kravet om Rentetilkendelse, ved senere
indgaaede Andragender, er ugyldige. Ret til at oppeboere Rente har kun saadanne, der er tjekkoslovakiske
Statsborgere.
krigsbeskadigede indenfor Gagisternes Roekker saasom
disses Enker og Born har intet krav paa gratis Loegebehandling eller Tildeling af protecer.
Krigsinvalider kan fra Staten opnaa et rentefrit
Laan til Erhverv eller naar det viser sig, at de ved
Erhvervelse af et Laan har Mulighed for at kunne skaffe
sig en Eksistens eller forbedre en saadan. Disse Laan
ydes til svcerbeskadigede Invalider og Enker med flere
Born. Ogsaa en kapitalisering af Renten kan en In
valid opnaa, naar han kan eftervise, at han derigennem
kan sikres i sin Eksistens.
Hvad der vilde vcere formaalstjenligt for Forsorgelsen af krigsbeskadigede i Tjekkoslovakiet var dette, at man
fik gennemfort en Lov om Mgtansoettelse. Skont krigsinvalideorganisationerne stadig har fremhævet Betydningen
af en saadan Lov, er denne Lov, til Skade for krigsinvaliderne, til Dato ikke bleven gennemfort. Dette beviser

at de ansvarsfulde Statssunktionoerer mangler Villie og
Aorstaaelse for Oprettelse af en ordentlig og maalbevist
Forsorgelse for Verdenskrigens Ofre.
De krigsbeskadigede har i Tjekkoslovakiet en vis Forret ved Tildelingen af Tobaks-kiosker. (Tabaktrafiken)
Der bestaar et statsligt Tobaksmonopol. I Aaret 1919
blev der udstedt en Lov, som gik ud paa, at alle Tobakskiosker, saafremt den gamle Ejer ikke var afhomgig af
samme, skulde overdrages kil krigsinvalider. Vi har her
i Republikken 42000 saadanne Tobaks-kiosker, hvoraf
Halvdelen er besat med krigsinvalider, der paa den
ZNaade har sikret sig en ret god Eksistens. Det er krigs
invalidernes Onske at alle kiosker med Tiden overgaar i
Invalidernes Besiddelse.
Aortsoettes i nceste Nr.

Afdeling Sonderborg
indbyder til et ordinoert Medlemsmode Mandag,den
6. ZNaj 1929, Aften kl. 8. paa „Colosfeum" i Sonderborg. Dagsordenen vil blive bekendtgjort paa Modet.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

I

Graasten Afdeling

j

afholder ikke noget Mode i Maj Maaned, det nceste
Mode afholdes derimod Onsdag, den 12. Juni 1929.
Til dette Mode agtes der indkaldt til ekstra ordincer
Generalforsamling med en vigtig Dagsorden. Ncermere
Bekendtgorelse herom i Inni-Udgaven af Avisen.
P. F. V.: F. Schumacher Nielsen.

God Eksistens

Z'NU

Molle og Dybbol Sten med god Udsigt over Als og
Sundet og med to 3 Vcerelsers Lejligheder, kcelder
og Have er straks til Salg under scerlig gunstige Betingelser. Ejendommens Beliggenhed egner sig ogsaa
scerlig til kiosk-Virksomhed. Henvendelse til
Fr. Thiemicke, Sonderborg, Helgolandsg. 11, Tel. 279

Hleääelelse tra Invaliäensevnet.
Kon8ultstion for militeere Invsliäer c»Z 8ssäsnne8 esterlsäte 8smt l^entesn3SZere vil si en sf I^ssvnet8 Korpulenter
og eri I^clsenäinZ frs I^sevnets Kontor i ^Vtsi ^Issneä blive
sibolät i

Aabenraa, SFZekassens Kontor, SsnäerZsäe

12,

äen 7., 14., 21., oZ 28. Kl. 23<>^fterm.

^sncker, ^lissionskotellet, StoreZaäe 9,
äen 10. oZ 24. Kl. 2^> Lsterrn.
l'inSleV, ^inZleVkus, äen 17. Kl. 2 Lsterm.

^«Zumkloster, Hotel ko^sl, äen 8. Kl. Z ^s^erm.
ttelleVsä, KloVer L!s, äen 29. Kl. 1 ^ ^iterm.
Lkserbsek, ^sblinHs tHotel, äen 2Z. Kl. Z^^erm.
I'oktlunck, k^rosck' tiotel, äen 15. Kl. 2^ ^fterm.
ksääinZ, Hotel KsääinZ, äen 3. Kl. 2^Literm.
Invsliäer oZ esterlsäte, ssmt Rentesn8oZere, 8vm sn8ker
st Zsre LruZ sk äi88e Kon8ultstioner, mss 8ene8t 3 OsZe inäen
äen Dato, pas bvilken äe sZter st Zive ^oäe, meääele lnvsliclensevnet i LonäerborZ, til nVllken Konsultation äe sZter st
Zive ^isäe, for st Veäkommenäe8 ^kter ksn blive meäbrsZt
til Kon8ultstionen.
Kon8ultstionerne —

Veä kvilke äer ikke er I^ejliSkeä

til st blive IseZeunäerssZt

— ssboläe8 kun sor sss viät t<sevnet
rettiäiZt moätsZer ^nmeläel8er til 8smme.

Invali<5ensevnet.

.Krigs-Znvaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg, kastaniealle ö, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af .Lrigs-Jnvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. E. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 24S.
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I 6. Aargang

Dort Äommersicevne i Augustenborg
Sondag, den 30. Juni 1929
ndnn er der Tid til at tegne sig som Deltager
til Sommerstævnet i Augustenborg. Udvalget
er i fuld Gang med alle Forberedelser saa
alt er i Orden den Dag de mange hundrede
Goester fra ncer og fjern samles i Augustenborg. Vi
haaber og onsker at alle og enhver tager Del i at gore
Stcevnet saa vellykket og festligt som muligt, og det kan

IAugustenborg kan man i rigt Rwal nyde Naturens
Skonheder; her har man saa at sige alt, hvad Ojet kan
onske og glcede sig over. saasom Fjord. Skov, Slot og den
prcegtige Slotspark, krigergrave samt mange andre Seværdigheder. Enhver, der for har besogt Augustenborg,
ved ogsaa, at selve Byen er en gammel, idyllisk og kon
By. De gamle smukke Huse minder mangt og meget om

kun ske derved, at alle Invalider og efterladte deltager i
Sommerstævnet. Ingen maa blive hjemme Sondag,
den 3l). )uni. Husk, at en stor samlet Rloengde samtidig
udadtil viser vor Organisations Styrke og Sammenhold.
Aorhaabentlig vil mange kammeratinder og kammerater
benytte Lejligheden til i Aar at opleve en smuk og for
nøjelig Dag.

Byens Aortid, og vi kan trygt anbefale enhver Deltager
i Stcevnet at gaa en Rundtur i Byen og bese alle dens
Aloerkvcerdigheder.
Den egentlige Fest afholdes som bekendt paa Slotshotellet, men derfor er Deltagerne selvfolgelig ikke for
pligtede til at blive paa dette ene Sted. Vi kan her
ikke anbefale et Lokale frem for et andet, men en Ting

„Krigs-Invaliden"
ligger aabentlyst for os, og det er, at naar der samles
saa mange Gcester, som vi forventer der gor, maa vi
fordele os i de forskellige Lokaler i Byen for at faa en
saa hurtig Betjening som mulig. Dette vil ogsaa blive
Tilfceldet ved Fællesspisningen. Dersom Tilslutningen
til denne bliver stor. har vi tcenkt os det saaledes, at vi
fordeler os i to Lokaler, nemlig paa Slotshotellet og paa
Hotel Solyst. Der er fra Udvalgets Side gjort alt for
at give Deltagerne begge Steder en saa god Underholdning
som mulig, og Hotel Solyst har velvilligt lovet ak stille
sine Lokaler til Raadighed saafremt Udvalget maa tage
Skridt til at afholde Fællesspisningen i to Lokaler. For
at faa Fordelingen saa godt som ligelig, vil det Lokale,
hvor den enkelte Deltager skal spise, blive noevnt paa de
tilsendte Spisekort og Familier, der horer sammen, vil
naturligvis kunne komme til at spise i samme Lokale.
Iovrigt tager Hotel Solyst og andre Lokaler gerne imod
et lille Besog af Deltagerne.
Til alle de Deltagere, der ankommer i Automobil,
vil vi blot henstille til at benytte Stcrvnets parkeringsplads, hvor der bliver holdt Opsyn over alle Vogne, og
denne Parkering koster kun 50 Ore.
Samtidig bekendtgor vi hermed, at Trækningslisten
over de udtrukne Numre ved Bortlodningen kun bliver
bekendtgjort i „Hejmdal" og „Dybbolposten" samt i vort
Medlemsblad.
Vi beder Jer endnu engang, kammeratinder og
Kammerater, skal Stcevnet blive saa vellykket som Udvalget
forventer det vil blive, da slut op og vcer med blandt
de mange Hundreder, der Sondag, den 30. Juni 1929
moder op i Augustenborg for ak vise, at vor Organisation

endnu eksisterer og har Sammenhold indenfor sine Rcekker.
Altsaa. kammeratinder og kammerater, endnu
er der Tid, tegn Eder endnu i Dag paa Listen og
tag saa Del i vort Sommerstævne og I er da med
til at gore Stcevnet saa festligt som muligt.
Paa Gensyn, I mange Hundreder, i Augustenborg
Sondag. den 30. Juni.
Udvalget.

Mindesmærket

kl. 21/2 prcedikede Provst Thyssen-Ulkebol, og Paskor
Eriksen-Asserballe, og derefter holdt Provst Thyssen Afsloringstalen. Saavel kirken som Mindesmærket havde
Sognets unge Piger pyntet smukt med Blomster og kranse.

over de Faldne i Asserballe Sogn
Ingen ved bedre end „Krigs-Invalidens- Lcesere, at
en krig baade scetter indre og ydre Spor. Baade Sjoel
og Legeme lider under den, og naar de. der har deltaget
i krigen, forlcengst er borte, lever Verdenskrigen videre
i Efterslægtens Minde — og i de ydre Mindesmærker —
Sejrs- og Gravmcerker.
Der er noeppe et Sogn i Sonderjylland, hvor man
ikke paa en eller anden Maade har rejst de i krigen
faldne et Mindesmærke, der for de efterfolgende Slcegter
vil vidne om den store Blodsudgydelse i Aareue 1914—18.
Ogsaa det lille Asserballe Sogn paa Als onskede ak rejse
sine 22 faldne Sonner et varigt Minde.
IForaaret 1922 nedsatte man et Udvalg, som skulde
tage sig af Sagen, og i Maj Maaned samme Aar opfordrede Pastor Jorgen Eriksen paa Udvalgets Vegne
Bygmester Erik Olsen-Fynshav, kil at udfore en Tegning
til et Monument. Tegningen vandt Udvalgets Bifald,
og man modtog Erik Olsens Tilbud paa Udsorelsen af
Arbejdet. Dette blev straks paabegyndt og sidst i September stod Mindesmærket fcerdigt.
Sondag, den 8. Oktober 1922 fandt den hojtidelige
Affloring Sted i et smukt Esteraarsvejr. Ved Gudstjenesten

Op kil Fest i Augustenborg!
Snsker De en vellykket Dag i Augustenborg Sondag, d. 30. Juni, da tag til „Solyst"
(kun 2 Minutter fra Banegaarden)
Voerten giver gratis Vejledning til Slot,
park, krigergrave og alle Seværdigheder.
Anderholdnings-koncert hele Dagen
MUpaa „Solyst"
-HW
Der serveres ekstra god kaffe - - Delikat
Smorrebrod samt alt til Faget henhorende
Riad og Drikke
kulant Betjening!

Billige Priser!

Bal i et stort festsmykket Restaurationstelt
med Oludskceukuing as Damer i alsiske
Nationaldragter - Store Overraskelser!
Abrbodigsk
Christian Hansen, „Solyst".

Mindesmærket er formet som et Stykke vinkelbojet
Mur og er rejst i et Hjorne af kirkegaarden lige ved
Hovedindgangen saa enhver, der gaar til kirke, maa se
det. Det er oprindelig tcenkt som Begyndelsen til en
Kirkegaardsmur; men selv om denne aldrig skulde blive
bygget, danner Mindemuren i sig selv et smukt og afsluttet
Hele. Den er bygget af dejlige, store, rode Munkesten
med en Taakrans af aode, danske Teglsten, de saakaldte
„Munke og Nonner".
I denne Mur har man saa anbragt Mindetavlerne
med de faldnes Navne. Disse Tavler er fremstillede af
rodgule, bornholmske Sandsten, og Indskrifterne er tegnet
af Hojskolelcerer Godfred Hansen-Fynshav, der ogsaa har
tegnet Symbolet paa Tro, Haab og kærlighed paa Foden
af det smukke kors af bornholmsk Granit, der er rejst
som en Slags Centrum for Mindesmærket. Paa Forsiden
af dette Kors staar Hovedindskriften, der lyder: „Minde
over Asserballe Sogns Faldne fra den store krig 1914—18".
Paa den Side af korset, der vender ind mod Mindemuren, finder man et Ord fra Pfalme 23: „Herren er
min Hyrde, mig skal intet fattes". Nederst paa samme

„krigs-Invalidenden blaa Himmel. Disse Linde soetter kronen paa Vcerket.
Godt ak man lod dem staa. Nu smelter Natur og kunst
sammen, og helhedsindtrykket bliver: Et smukt og scerprceget Mindesmærke, som Asserballe Sogns Beboere kan
voere stolte af at have rejst.
Blandt Sognets 22 Faldne er der tre Brodrepar og
de tre ..Brodretavler" er med smuk Symmetri anbragt
ved yderkanterne og midt i Mindemuren. Paa hver
Tavle staar der — foruden Navn, Aodselsdato og Fodesled — ansort, hvor vedkommende er falden, dod eller
savnet. Ved at gennemlyse Tavlerne faar man uvilkaarligt
en Rundrejse til alle Verdenskrigens Aronter og man
maa uvoegerligt mindes et Par Linier af H. P. Holst s
gribende Sang »Til de Faldne":
„Ingen Ven Jert Haandtryk fik.
ingen horte Afskedssnkket".
kun een af de 22 Faldne hviler paa Asserballe
Kirkegaard. Indskrifterne lyder saaledes:

Side staar blot det meget talende Ord: „Fred" medens
det ovenfor omtalte Symbol er anbragt paa Forsiden.
Pladsen omkring korset er grusbelagt og skal altid
forblive saadan. Naar den ikke beplantes, vil Mindesmcerket voere let at vedligeholde for en Cftersloegt, der
ikke har kendt de faldne. Men under Tavlerne paa
Mindemuren findes der nogle könne, korsprydede kobberkroge, hvorpaa der kan hcenges kranse eller smaa Ampler
med Blomster, kun levende Blomster maa anvendes
som Udsmykning, ikke de nskonne Perlekranse, der vilde
passe meget daarligt til det ellers saa smagfulde Mindesmcerke.
Paa begge Sider af Monumentet — paa uforgcenqelige Granitsokler — er der opstillet Bomke, hvorfra
man kan lcese Indskrifterne paa Mindetavlerne. Et Par
prcegtige Lindetræer danner en udmcerket levende Baggrund
for hele Monumentet. Det er, som om de med deres
gronne Lovmur fortrykker selve Mindemuren helt op i

Mindestenen i Asserballe
Andersen Peter, Egen, 5 13. 9. 15
Andresen Christian, Asserballe
^ U27. 5. 17
Bladt Niels, Asserballeskov ^
-^27. 2. 16
Brdr.
Bladt Peter," Asserballeskov
1-21.4.17
i
Bonde Nicolai P., Asserballe
-i- 28. 8. 16
Clausen Kristian p.. kettingsk. >
5 15.12.14
Clausen Nicolaj, kettingskov l
t 11. 10. 16
1

I

From Jorgen Carl, Asserballe
savnet i Septbr. 14
Hansen Asmus P., Asserballe
t 9 . 10. 16
Hansen Hans, kettingsk. 5 16. 9. 18
Hansen Jens, Asserballe
^
5 17.9.16
Brdr.
Hansen Peter, Asserballe
511.8.16
i
Hansen Marius Chr., Asserballe
t 10. 4. 17
Hansen Peter. Sindberg 5 11. 7. 16
Jacobsen Peter, Asserballe
t 15. 9. 14

Sonderborg Amtsorganisation

I

afholdt Sondag, den 26. Maj d. A. ordincert Delegeret-

Sorgensen Jorgen. Stolbro
5 12. 10. 18
Krcemer Hans. Asserballeskov
t 17. 11. 17
Krcemer Lorens, Asserballeskov
savnet den 30. 11. 17
Mathiesen Peter, Asserballeskov
5 23. 6. 17
Schmidt Christen, kettingskov
t 12. 12. 16

Simonsen Simon Chr., Asserballe
t 30. 10. 15
Thordsen Christian F., kettingskov
5 i Slutningen af 1919

v°r"de n
27 Delegerede.

iatt

„Krigs-InvalidenFormanden, Hans Petersen-Sonderborg, aabnede ved
Graasten Afdeling
godt 9 Tiden Modet og bod de tilstedeværende Velkommen.
Den fremlagte Dagsorden blev godkendt, hvorefter man afholder ordincert Medlemsmode Onsdag, den 12.Juni
gik over til Valg af en Dirigent. Valgt blev P. Lassen, Aften kl. 8 hos Enkefru Jepsen, Graasten.
Sonderborg, med 11 Stemmer. Efter at Lassen havde
Dagsordenen bekendtgores paa Modet (evtl. Nyvalg
takket for hvervet, overgav han Ordet til Formanden. af en Formand) Amtsorganisationens Formand og SekDenne aflagde som Punkt 1 Beretning over Amtsorgani retoer vil komme til Stede.
sationens Virksomhed i det forlobne Aar. Der er ikke
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.
blevet foretaget ret meget i det forlobne Aar, det havde
vceret et roligt Arbejdsaar. Hvad der var af Vigtighed
Afdeling Haderslev
j
var den i November afholdte Basar, der jo havde givet
et ret godt Overskud. Beretningen blev uden nogen DisMedlemmer og paarorende, som onsker at deltage i
kussion enstemmigt vedtaget, og man gik over til det nceste Sommerstcevnet i Augustenborg Sondag, den 30. Juni d. A..
Punkt paa Dagsordenen, der var Drostelse angaaende bedes afhente Billetter hos vort Foreningsbnd, H. Paris,
det sidste Fcellesmode i Tinglev. Der udspandt sig her Rolighedsvej 2, Haderslev, inden den 8. Juni d. A.
en lang og til Tider ret livlig Drostelse. Der fremkom
Rutebil Tur og Retur Haderslev-Auaustenbora koster
fra de forskellige Afdelinger Mringer om, ak de ikke 3,00 kr. pr. Person.
kunde slutte sig til de Bestemmelser, der blev taget med
Vi beder om talrig Deltagelse i Sommerstcevnet.
Hensyn til, at Viggo Hansen ikke havde udta^ sig 14 Dage
Bestyrelsen.
efter Fællesmodets Afholdelse, om han kunde modtage
5kodborg-)els Afdeling
j
Hvervet som Medlem af Ncevnet eller ikke. Da Hansen
ifolge Bladmeddelelser nu var uducevut, afsaa man fra
at foretage nogen Henvendelse til Hovedbestyrelsen denne indbyder herved til Medlemsmode Mandag, den 10. Juni
Sag vedrorende. Et Forslag fra Hans Petersen om at Aften kl. 8 i Buchard's Cafe i Jels med folgende
soette sig i Forbindelse med Hovedbestyrelsen inden nceste Dagsorden: 1. Beretning fra Fællesmodet i Tinglev.
Delegeretmode, som skulde afholdes om to Maaneder, 2. Drostelse angaaende Sommersioevet i Augustenborg.
blev med 26 Stemmer vedtaget. Som Punkt 3 fremlagdes 3. Beslutning om at afholde et Mode paa Jels Voldsted.
Basarens Regnskab fra sidste Aar til Godkendelse. Regn- 4. Eventuelt.
Om talrig Deltagelse beder
skabet var forst bleven fremlagt nu, da man ved sidste
P. B. V.: H. Tandrup.
Mode ikke havde kunnet faa Regnskabet afsluttet, da alle
Afregninger dengang endnu ikke var indkomne. Regnskabet,
Egen Afdeling
j
der udviste et Overskud paa 2350.00 kr. blev uden Droftelse enstemmigt godkendt. Det nceste Punkt var Frem- afholder Generalforsamling Lordag, den 8. Juni d. A.
loeggelse af Amtsorganisationens Regnskaber. Hertil op- A f t e n K l . 8 i E g e n m o l l e k r o m e d folgende D a g s o r d e n :
lcxste H. Clausen de forskellige Regnskabers Indtcegker og
1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Sommerstcevnet i
Udgifter. Det skal her meddeles, at Amtsorganisationens Augustenborg. 4. Eventuelt.
Regnskab udviste, at der foruden en kassebeholdning paa
Ester Generalforsamlingen gratis fcelles kaffebord.
92,19 kr. paa Sparekassen pr. 22. 5. indestod 560.28 kr.
Hertil indbyder venligst
Bestyrelsen.
Det nceste Regnskab, kaldet konto 6683, udviste, at der
pr. 22. 5. indestod 899,00 kr.
I Syge- og Begravelseshjalp er der i det forlobne
Aar udbetalt 740,00 kr., og i konsirmationshjoelp er til
Dato bleven udbetalt ialt 2680,00 kr. IAktiver raader
Konsultstion for militsers lnvsliäer oZ sssäsnnes etterAmtsorganisationen over en 3000 kr. Alle Regnskaber lsäte ssmt k^entesnssZere vil st en at I^sevnets Konsulenter
blev enstemmigt vedtaget. Efter Tur afgik Formanden oö en I^äsenäinö trs XssVnets Kontor i luni ^ssneä blive
og kassereren, der begge ved Akklamation blev enstem- stliolät i
Aabenraa, 8)?Sekss8ens Kontor, SsnäerZsäe !2,
migt genvalgt, kun med den Forskel at al Korrespondance
äen 4., 11., 18., og 25. Kl. 2^^tterm.
og alle Afregninger der hidtil er bleven sendt kil Eggert
I'snäer, 1VIi58ion8lioteUet, 8toreZaäe 9,
sendes til H. Clausen, kastaniealle 6 St. Under Punkt
äen 6. oZ 20. Kl. 2^^fterm.
Eventuelt fremlagde Formanden et Forslag fra Museumsl'inZleV, l'lnSleVkus, äen 17. Kl. 2 ^tterm.
inspekter Raben, der gik ud paa at ivcerkscette en Ind
I^sSumIiloster, Hotel Iio)?al, clen 12. Kl. Z^Ltterm.
samling af Billeder fra de faldne indenfor Amtet. Bille
HelleVaä, KIsVer Ls, äen 28. Kl. I^^tterm.
derne skulde ensartet indrammes og udstilles forste Gang
SliLerbsek, ^sbIinZ8 Hotel, äen 26. Kl. 3^ ^tterm.
paa den kommende Basar. Efter Basaren er det Meningen
^oktlunä, k^ro8ck' tiotel, clen 14. Kl. 2^ ^tterm.
ak de skal danne en scerlig Samling nede paa Museet i
ksääinZ, t^otel KoääinS, äen 7. Kl. 2 30 ^tterm.
Sonderborg. Formanden bad de tilstedeværende om at
lnvsliäer oZ etterlsäte, ssmt KentesnsoZere, som onsker
drofte denne Sag i deres Lokalafdelinger. Afdelingens st Zore LruZ st äisse Konsultationer, mss senest 3 OsZe inäen
Formend vil i ucer Fremtid blive indbudt til Sonderborg äen Östo, pss bvilken äe söter st give ^oäe, meääele lnvsliäensevnet i LonäerborZ, til kvilken Kon8ultstion äe sZter st
til et Forhandlingsmode denne Sag vedrorende.
Zive ^oäe, tor st Veäkommenäes ^kter ksn blive meäbrsZt
Ester at endnu enkelteSmaasager var droftede sluttede til Konsumtionen.
Dirigenten Modet ved 1-Tiden.
H. E.
Konsultstionerne — Veä kvilke äer ililie er I^ejllOlieä

I

j

Hleääelel8e tra Invaliäensevnet.

Avisen
er bragt paa Posthuset Tirsdag, d. 4. ds. inden kl. 12 Middag.

til st bllVe IseZeunäer8SZt — sttioläes kun tor sss viät I^ssVnet
rettiäiZt moätsZer ^nmeläelser til ssmme.

Invalidensevliet.

.Krigsinvaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, Kastaniealle 6, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.
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k. Aargang
Mndesmcerkek
over de Faldne i Svensirup Sogn

Der er mange smukke Mindesmoerker over Verdenskrigens Ofre i vort Land.
Skemhed og Enkelthed er ikke det samme. Mindesmcerkerne burde voere rejste med Tanken om, at de rejstes for lang
Tid, og derfor vilde Plejen af Mindesmcerket og Pasningen af Anloeget komme til at goelde for lang Tid.
Derfor maatte derved krigsmindesmcerkernes Rejsning tages
i Betragtning, at der as Nutidens pietetsfulde Sloegt ikke

lagdes siorre Byrder paa de Sloegter, der kommer i
lcengere Afstand fra krigen end den kan boere og gerne
vil boere. Her har vel nok Svenstrup Menighed truffet
det rette: stort, men ikke for stort; smukt men ikke saaledes,
at Vedligeholdelsen af Mindesmoerket og Anlceget vil
formindske kommende Sloegters Gloede over samme.
Tanken om at faa rejst et Mindesmærke over de
faldne var meget tidligt fremme i Svenstrup Sogn. De,
der samlede ind til dette Formaal, fik erfaret, at de var
koerkomne kollektanter. Det strammede bogstaveligt ind
med Gaver, smaa og store. Alle var med, og samtidig
ved Tanken om Mindestenen meldte der sig Tanker om
et Mindelegat for de Faldne. Men desvoerre skrumpede
denne store Sum i Jnflationstiden ind til Intet — og
ved Valuta-Godtgorelseu kom den saa at sige slet ikke i
Betragtning. Tanken om Legatet faldt saaledes helt
bort. Og nu med Hensyn til det planlagte Mindesmoerke
tog Sognets Raad Affoere og skred til Opforelsen af
samme i Aaret 1921.
Menighedsraadet stillede den smukkeste Plads til
Raadighed, syd for kirken. Stenen er af rod Granit.
Den overskygges af en Birk og er omgivet af en Rosenhave.
Foran Stenen er der Plads, saa Paarorende kan nedloegge kranse der og henstille friske Blomster. Det hele
Anlceg er omgivet af et Thaja-Hegn. Straks da Anlceget
skabtes var det yndefuldt med Rosernes brogede Farvepragt — og denne er jo bleven rigere i Tidens Lob.
I Anledning af Mindestenens Indvielse var kirken
pyntet og fyldt til Trcengsel. Paa Grund af de to
Festtaleres Uheld undervejs, de Herrer Provst Thyssen.
Ulkebol og Pastor Hansen. Dybbol, maatte Sognepræsten
begynde Hojtideligheden. Efter ham talte i kirken Pastor Hansen, Dybbol. Saa gik den store Festsorfamling
Prcesterne i Spidsen ud for kirkegaarden, hvor Provst
Thyssen foretog Afsloringen og overgav Stenen i Menig
hedens Varetoegt. Menighedsraadsmedlem Hr. Aftcegtsmand Jacob P. Jacobsen tog imod Mindesmærket og
lovede at der skulde voernes om det til sene Tider.
Foruden Ravnene paa de faldne bcerer Stenen folgende Indskrift:
Minde over Verdenskrigens Ofre 1914 — 18.
7Zi vil mindes Jer. som led
Og for fremmed Fane segned.
Pligtens tunge Kamp i stred
Uden Aendehad i blegned.

Fremmed Jord blev Eders Grav
Iremmed Haand vil Kranse binde.
Hav vor Tak for, hvad I gav!
TEre vcere Eders Alinde.

Rejst af Svenstrup Sogn 1921.
Vi bringer hermed Navnene
Svenstrup Sogn:
Andersen Soren, Svenstrup
Aagesen Christen, Svenstrup
Blom Christian, Stevning 5

paa

de

5 1914
5 1915
1915

faldne i

„Krigs-Invaliden"
Bonde Jorgen. Svensirup 5 1914
Brock Hans. Stevning 5 1916
Brunn Heinrich, Svensirup 5 1916
Clausen Peter, Stevning 1- 1917
Esbensen Jorgen, Svensirup 5 1916
Good Hans, Stevning 1- 1918
Hansen Andreas, Stevning 5 1916
Hansen Hans, Svensirup ^ 1914
Hansen Jacob, Stevning 1- 1916

Holländer Jens. Svenstrup 1- 1915
Hulvej Hans, Svensirup t 1915
Jacobsen Andreas, Svenstrup 1- 1914
Jacobsen Hans, Svensirup 1- 1915
Jacobsen Hans, Stevning 1- 1916
Jacobsen Peter, Stevning 1- 1918
Jensen Niels, Stevning ^ 1915
Jepsen Hans, Svenstrup 5 1916
Johannsen Johan, Svensirup 5 1915

Vort 5. Sommerskoevne
Mar disse Linier lceses ligger vort 5. Sommerstævne
bag os og en Dag. hvor vi har vceret sammen og udvekslet vore Tanker, er akter henrunden. Ca. 1000 Med
lemmer af vor Organisation sirommede Sondag, den
Z0. Juni til Augustenborg for at vcere med til at vise
Offentligheden, at vi indenfor vor Organisation siaar
ubrodelig sammen for at veerne vore Medlemmer og vore
Hjem, for ikke at blive udsat for en saa gruelig katastrofe som vi har maattet gennemgaa i krigen 1914—18.
Vejret viste sig ogsaa fra den gode Side og alt hvad
der er at sige om Stcevnet er dette, at det blev et vellykket Stcevne og Udvalget fortjener den bedste Anerkendelse for Arrangementet. Allerede hen paa Formiddagen begyndte Festdeltagerne at stromme til Augustenborg, enkelte i Bil, andre med Tog eller pr. Cykle.
Ved 12-Tiden samledes godt 80 Deltagere omkring
de festligt smykkede Borde i Slotshotellets Lokaler til
Fællesspisning, kammerat Rielsen-Augustenborg hilste
Gcesierne og Deltagerne velkommen til Stcevnet. Han
meddelte Festprogrammet idet han her beklagede, da
Augustenborg By endnu ikke havde rejst nogen Mindesten
for sine faldne Sonner, at man her ikke kunde afholde
en Mindehojtidelighed over de faldne. Form. Andresen,
Tonder takkede Udvalget for det store Arbejde de havde
gjort forud for dette Skoevne og han vilde haabe at alle
maatte komme til at opleve en fornojelig Dag. kammerat
Bernstein fra Hamborg takkede for Indbydelsen, idet han
i korte Ord tolkede Reichsbunds store Arbejde den i 11
Aar efter krigen havde udfort til Fordel for krigsofrene.
Kunde vi her i Sonderjylland ikke nyde noget godt af de
Fordele, saa vilde Reichsbund i alle Henseender yde os
Bistand med Raad og Daad til Gavn ved Gennemforelfe
af vore krav. Der var god Feststemning og mange
havde endnu Ordet inden man skiltes fra Bordene.
Ved 2-Tiden stillede man op ved Slotshotellet for
med Musik i Spidsen at drage gennem Byen.
Og det blev en stor Demonstration paa over 1000
Mennesker der under Symbolet „Forglem mig ej" (Foreningsnaalen gengivet paa Plakater, en for hvert Amt)
drog gennem Byens festsmykkede Gader. Den store Hcer
af vore Medlemmer samledes igen i Slotshotellets Have
hvor Festen tog sin Begyndelse. Ved godt 3-Tiden samledes man om Talerstolen. Forste officielle Taler var
Foreningens nye Medlem af Invalidencevnet i Sonderborg
Kammerat Viggo Hansen - Haderslev. Hansen holdt en
vel tilrettelagt Tale om sine forske Indtryk af Invalidencevnets Virksomhed, han havde faaet ved det forste Mode
han som Repræsentant havde vceret med til. Han pointerede Nodvendigheden af at staa sammen, alle maa slutte
sig kil vor Organisation, der er alt for mange, som tilhorer vore Rcekker, der siaar udenfor vor Sammenslutning.
Det var et ansvarsfuldt Hverv Organisationen havde be

Kjcer Marius, Svenstrup 1- 1918
Mathiesen Claus, Svenstrup 1- 1917
Mathiesen Jorgen, Stevning 1- 1914
Mathiesen Mathies, Svenstrup 5 1917
Mathiesen Nicolai, Stevning 1- 1914
Moller Christen, Stevning ? 1917
Nielsen Christen. Svenstrup 5 1918
Rudolf Jacob, Stevning 1- 1917
Valentin Peter, Svensirup 1- 1918

troet ham, og han vilde derfor bede alle som havde deres
Sag til Behandling ved Ncevnet at fremkomme med saa
meget Materiale som muligt, saa at han kunne staa sicerk
overfor de ovrige Medlemmer af Ncevnet. Vor Opgave
er endnu ikke lost, der ligger endnu mange Sporgsmaal
der skal til Behandling. Det er derfor af stor Betydning
at vi for kommende Tider siaar sicerke og viser Osfentligheden, at der hersker Enighed og Sammenhold indenfor vore Rcekker. I et par Minutters Stilhed mindede
man de faldne. Efter et Leve for Organisationen besteg
P.I. Lassen-Sonderborg Talerstolen. Han vilde ligesom
V. Hansen udtale, at det var af stor Betydning at vi
stod sicerke overfor vore kompetente Myndigheder, naar vi
nu snart til Efteraaret fremkommer med vor Lov til
Revision. Det var ikke nok at vi vilde söge en Forbedring i okonomisk Henseende, der var ogsaa mange
andre Ting, der skulde indfores i Loven. Her tcenkte
han fcerlig paa Beskæftigelse af Invalider. Ansættelse af
Invalider i statlige og kommunale Embeder. I andre
Lande blev der paa dette Omraade sorget meget mere
for krigsofrene end der gjorde her i Danmark. Ogsaa
han opfordrede til Slut alle der tilhorte vore Rcekker at
slutte sig til vor Organisation.
Hermed var Talerne forbi og Deltagerne spredtes
over hele Pladsen for at tage Del i eller bese de for
skellige Forlystelser, og som Underholdning spillede kam
merat Brügmanns Orkester flere udmcerkede Musikstykker
hvorfor vi ogsaa siger dem vor bedste Tak. Ogsaa Med
lemmernes Born blev der i rigt Maal tcenkt paa, der
var karussel paa Pladsen og Festudvalget havde foran
staltet mange andre Forlystelser for Bornene som sikkert
ogsaa har moret og fornojet dem. Hele Festpladsen var
et Mylder af Mennesker til sent hen paa Aftenen. Den
store Bortlodning fandt Sted ved 8 Tiden. Udvalget
havde sandelig gjort alt. hvad der stod i dets Magt for
at faa Stcevnet saa vellykket som muligt og for at faa en
rigtig Festdag. Aftenunderholdningen forlob ogsaa paa
en pcen og vcerdig Maade og vort 5. Sommersicevne
sluttedes med et gemytligt Bal paa Slotshotellet og paa
Cafe Solyst hvor kammerat Brügmanns Orkester atter
spillede op til Dans for Stcevnets Deltagere. Dermed
var Sommerstcevnet endt og alle Deltagerne vendte sikkert
hjem med den Tanke, at det havde vceret et festligt og
godt arrangeret Sommerstcevne.
H
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Naar vi atter i Aar har vceret samlede for at afholde denne Fest, er det jo ikke alene af den Grund, at
vi for en Gangs Skyld rigtig vil more og fornoje os.
men vi vil ogsaa gerne hore, hvad vor Organisation alt
har udrettet siden vi sidste Gang var samlede. Men i
dette Tilscelde har man jo ikke kunnet efterkomme Deltågernes Onsker; de har kun Hort, hvad der skal gores.
men ikke hvad der er bleven gjort. Der har jo de sidste
to Aar ikke vceret noget fremme, hvad der er af Betyd-
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6. Gevinst: Nr. 1214
1. Gevinst: Ar. 392
linnina med Hensyn til evtl. Wndringer af Lov Ar. Ivo as
7.
„
» 1233
2.
..
.. 2039
6229. Marts 1924. Der er som bekendt kun sket dette, at
8.
..
„ 2719
3.
..
.. 2263
Reduktionen af det Dyrtidstillæg til vor Grundrente, der
9.
..
.. 607
4.
„
»
2338
36 beregnes efter Reglerne for Statstjenestemcendene, ikke
10.
..
.. 2983
5.
..
..
55
W fik Virkning over for Invaliderne. Ellers er der ikke
of foretaget noget som helst i Retning af Abndringer af
?o omtalte Lov. Man har til Stadighed forfulgt Rigsdagens
IL Arbejde i de forlobne Aar, og de Resultater, man der
(Den tjekkoslovakiske krigsbeskadigede Forsgrgelse)
)sj har set. har skabt en vis Tilbageholdenhed indenfor vort
M tilrettelagte Arbejde. Det afgaaede Ministerium har kun (Slut.)
! i i de 21/2 Aar foretaget Nedskæringer paa de sociale Love.
ITjekkoslovakiet er Jordreformen bleven gennemfort.
»5 der har vceret til Behandling. En saadan Risiko har
Staten
konfiskerede Godsbesiddernes Jord, der mod Beman ikke villet ndscette sig for ved en ny Behandling af
taling
blev
fordelt til Landmcendene. Her havde krigs
o vor Lov. Havde det vist sig. at det som formodet var
invalider
der
var Landmcend en lovmcessig Forret ved
p aaaet ud over Rentesatserne, vilde vore Medlemmer i
Fordelingen
af
denne Jord. hvad der var af stor BetydZ Daa have bebrejdet os en saadan Foranstaltning. Vi
ning
for
krigsbeskadigede
paa Landet. Det er dog nodhar tit givet hinanden Haandflag paa at ville arbejde
vendigt.
at
gore
opmcerksom
paa at man her fra de komfor Medlemmernes Vel og Gavn, forsoge at sammentomre
petente
Myndigheder
igen
stod
over for en ringe For2 Organisationen saa godt som muligt for bedre at kunne
staaelse,
saaledes
at
Loven
i
mange
Tilfcelde ikke engang
n modftaa Stormen udefra. Saaledes har det vceret 1 mange
blev
overholdt,
og
Ansogerne
indenfor
krigsinvalidernes
L Aar og saaledes skulde det altid vcere. saafremt det beRcekker
blev
overset
ved
Fordelingen,
krigsinvaliderne
j tyder noget med Sammenholdet og kammeratskabsfolelsen
har
ogsaa
en
vis
Forret
ved
Bortgivelsen
af Banegaards0 oa saafremt man for Alvor vil staa sammen om de scelles
restaurationer.
Bufseer
0.
l.
Nye
Lejekontrakter
bliver
c Maal. der jo dog altid er blevet fundet indenfor Orgaudelukkende
kun
afsluttet
med
krigsinvalider.
Ogsaa
Mili7 nisationen for krigsinvalider og Faldnes efterladte.
tcerkantinerne blev for deres Afskaffelse tildelt krigsinvaDisse Tanker har altid besjcelet denne Organisations lider. Man oprettede de saakaldte Soldaterrekrations1 Repræsentanter, naar de Aar efter Aar er stcevuet sammen vcerelser i kasserner hvorved mange krigsinvalider tabte
i for at tale ud om det, som var foregaaet og om det,
deres Eksistens.
s
som vil komme. Den 30. Juni stcevnede vi sammen for
Disse forskellige Tilfojelser til Krigsbeskadigede-For>
at se tilbage paa det forgangne Aar, et Aar, der vel sorgelsen i Tjekkoslovakiet bevidner, at der her gaves en
ikke har vceret et Arbejdsaar, men dog et Aar — vi bestemt Plan til Losning af Problemet krigsbeskadigedeikke saa let vil glemme — der har efterladt dybe Furer. Forsorgelsen. og skete hovedsageligt efter Tilskyndelse fra
Oa derfor kcere Medlemmer, kammeratinde og kammerat, krigsinvalideorganisationer. Meget blev ikke opfyldt eller
vi kan ikke taale et Vrist, det vil svcekke vor Styrke og afsluttet, men blev standset paa Halvvejen. Det er dog
vor Organisations Arbejde. Skal der gores noget tu nodvendigt at opfylde det udarbejdede Program for at
Gavn for os alle, da maa der kraft og Styrke til, som da i det mindste delvis det af krigen foraarfagede Onde
kun opnaas ved Enighed og Sammenhold. Derfor agiter
kan blive godtgjort.
,. ,
vidt og bredt for vor Organisations Udbredelse og vcer
Organisationen af krigsbeskadigede bestrceber stg for
med i Arbejdet for at faa alle Invalider og efterladte at fremskaffe en Bedring af Situationen, f. Eks. en Reher i Sonderjylland. som endnu siaar uden for voreRcekker. gulering indenfor den lovmcessige Forsorgelse og navnlig
tilsluttet vor Organisation saa vi i Fremtiden kan Rentesatserne. Man har forelagt Parlamentet enkelte
staa urokkeligt, som en saft Masse og klar til at optage positive Udkast, men til en Losning angaaende et saa
kampen mod alle de Bevcegelser. der udefra vil be- vigtigt Sporgsmaal er man endnu ikke kommen. Man
kcempe os. Vi siaar endnu over for mange betydelige soger igennem disse Udkast at opnaa Wndringer af alle
Sporgsmaal der er af meget vigtig Betydning. Her maa haarde og nretfcerdige Bestemmelser i Loven og Jndsorelse
vi se at skabe noget godt. en Forbedring for vore Kaar. af demokratiske og retscerdige Gruudscetninger ved en Lovhvordan de skal vcere i kommende Tider. Ser har dog
givning for krigsbeskadigede Forsorgelsen. Den samme
altid blandt vore Medlemmer hersket Enighed om at staa Vcegt lcegger de paa Gennemforelsen af Pligtanscettelse,
sammen i Arbejdet, og der har jo ogsaa ved alle Moder Lcegebehandling as Enkerne og forceldrelose Born paa
og Sammenkomster hersket netop denne Fordragelighed
Statens Bekostning. Afslutning og Opfyldelse af krigsog Forsiaaelse. som er nodvendig for en Organisations
invalidernes Forsorgelsesprogram. ogsaa hvad der angaar
Trivsel. Derfor frem til kamp! Deltag, naar alle de
og Jordreformen.
enkelte Lokalafdelinger afholder Moder, bliv ikke hjemme Tobaks-kiosker
Det er nodvendigt at erindre, ak krigsmvatldeorfor derved skader Du blot Dig selv og Din Familie. Enganifationerue scerlig i den sidste T i d , temmelig ofte
hver maa vcere med i Arbejdet, vi maa have det cendret, endda, har maattet kcempe for at Grundscetningerne.
som muligt har vceret forkert og arbejde for at styrke efter den hidtilvcerende Tilstand, overholdes. Scerlig
og bevare Organisationen i den rette Form.
i financielle Kredse blev det ofte betonet med Eftertryk,

Ciamac

H. L. at Kriasinvalide-Forsorgelsen krcevede Udgifter nok. og
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Trcekningsliste.
De udtrukne Numre fra Bortlodningen ved vort
Sommerftcevne i Augustenborg Sondag. den 30. Juni d. A.
blev folgende:

der blev forlangt Besparelser til Nytte for Statskassen.
Disse Fordringer af Finansforvaltningen var ikke anbragt.
da Statsudgifterne

til krigsinvalide -Forsorgelsen med

Hensyn til dens Utilstrækkelighed. forholdsmæssig set er
ret lav og kan procentualt ikke taale nogen ^mme
ligning med de Udgifter andre Stater yder til krigs
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invalide-Aorsorgelsen. Ogsaa i dette Aar venter tjekko
slovakiske Krigsinvalide-Organisationer nye kampe og
navnlig med Henblik paa, at det vil vcrre nodvendig at
saa en bestemt Del af Loven fuldstændiggjort, og sikkert
vil der ved denne Lejlighed igen blive anvendt upassende
Sparsommelighedsbestroebelser.
Fra Begyndelse af arbejder vi med i vor inter
nationale Arbejdssammenslutning. Vi er fast overbeviste
om. at vi ene og alene kun med et fcelles og ivrigt Arbejde som Grundlag kan saa alle krigsofre med ind i
et bedre menneskeligt Samfund, som krigen har revet
dem ud af. Vi er rede til et Samarbejde til Gavn for
alle krigsofre, og vi vil voere med til at fordybe og
befoeste Fredsfporgsmaalet.
Krigsinvalids-Organisationer i Tjekkoslovakiet.

Vognyt
Vor Broderorganisation «Reichsbund der kriegsbeschädigten. Kriegsteilnehmer und Kriegshinterbliebenen"
har tilstillet Redaktionen et Eksemplar af noevnte Organisation udgivet Brochure (et lille Skrift) der omhandler
„Stillingen til forsorgelses- og forsikriugsretslige Rente
neurose" og bedt os om at anbefale den til vore Med
lemmer. Den kan kun faas gennem „Bundesleitung des
Reichsbundes der Kriegsbeschädigten usw." mod Forud
betaling af 60 Ore. For at spare paa Porto for de enkelte Medlemmer, som kunde onske at have denne Brochure,
er Redaktionen villig til at modtage Bestilling paa denne
indtil den 20. Juli d. A., for saa ak foretage en Sammelbestilling hos „Reichsbund". Det vil derfor voere mest
rigtigt, om hver Lokalafdeling overtog Bestillinger for de
Medlemmer, der onsker et Eksemplar tilstillet, og at Af
delingen saa hurtigt som muligt giver disse videre til
Redaktionen eller til hovedkasserer H.Mortensen, katsund3,
Haderslev. Brochuren er paa 48 Sider, og vi skal her,
idet vi kun kan anbefale Skriftet paa det bedste, gengive
«Reichsbunds" Udtalelser:
„Die große Nachfrage, nach der im Jahre 1927 erstmal erschienenen Broschüre, die inzwischen vergriffen war,
gab Veranlassung sie noch einmal, allerdings unter gleich
zeitiger Ergänzung des inzwischen neu hinzugekommenen
ärhlichen Materials aus Literatur und Rechtsprechung,
aufzulegen. Die Veröffentlichung will mithelfen, eine
Fehlentscheidung des Reichsversicherungsamtes und eine
ähnliche des Reichsversorgungsgerichts, die zur Schematisierung von Rechtsprechung und leider auch ärhlicher
Begutachtung in Versorgung und Versicherung geführt
hat, zu beseitigen. Zahlreiche Befürworter und Gegner
der Materiale sind in der Broschüre zu Worte gekommen.
Versorgungsberechtigten, Ärtzten und Juristen dürfte das
Werkchen einen Überblick über den derzeitigen Stand der
versorgungs- und versicherunasrechtlichen Medizin zur
Rentenneurose geben."
^ed
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Skodborg-Iels Afdeling

!

indbyder herved sine Medlemmer og paarorende (ogsaa
Medlemmer fra andre Afdelinger er velkommen) til en
selskabelig Sammenkomst paa Jels Voldsted Mandag,
den 15. Juli d. A., Eftermiddag kl. 41/2. Madkurv og
Sangbog medbringes.
Om talrig Deltagelse beder
P. B. V.: H. Tandrup.

I

Afdeling Ssnderborcl

afholder ordinoert Medlemsmode Onsdag, den 10. Juli
Aften kl. 8 paa Eolosseum i Sonderborg. hvortil alle
Medlemmer indbydes.
Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer.
2. protokol fra sidste Mode.
3. Beretning fra Sommerstoevnet i Augustenbora.
4. Drostelse ang. Julens Gloede.
5. Beskæftigelse af Invalider og Enker.
6. Diskussionstime.
7. Eventuelt.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.
Ny I.XI. Ejendom med
kiosk i Ncerheden af
Dybbol Molle og Dybbol Sten med god Udsigt over
Als og Sundet og med to 3 Vcerelsers Lejligheder,
kcelder og Have er straks til Salg under scerlig gnnstige Betingelser. Henvendelse til
Fr. Thiemicke, Sonderborg. Helgolandsg. 11, Tel. 279.

^led^elelse tra Invali^ensevnet.
Konsultation for militsers Invulicler oZ suuclunnes efterluclte samt NenteunsoZere vil uf en uf Neevnets Konsulenter
oz en I^äsenäinZ fra I ^ssVnets Kontor i ^uli INaaneä blive
ufbolät i

Aabenraa, SFSekagsens Kontor, Ssnäergsäe 12,
clen 2., 9., 16., 23. og 30. Kl. 2-n^fterm.

I^snäer, ^Ii8sion8kotellet, LtoreSsäe 9,
äen 5. oZ 24. Kl. 2^o ^fterm.
tinglev, l'inHleVkug, clen 19. Kl. 2 Literm.

I^sZumkloster, tlotel ko^al,
HelleVsä, KlsVer Ls,

clen 12. Kl. 3^^fterm.

äen 31. Kl.

Skserbsek, ^sblinZs ttotel,

I ^Lfterm.

clen 25. Kl. 330 ^fterm.

loktlunä, k^rogck' ttotel,

äen 11. Kl. 2»« Sterin.

koääinZ, ttotel

äen 4. Kl. 2 so Sterin.

KoääinS,

Invalider oZ efterluclte, sumt KenteunsoZere, som onsker
ut Zore LruZ uf clisse Konsultutioner, msu senest 3 OuZe inclen
clen Outo, pas bvilken cle uZter ut Zive ^locle, meclclele lnvuliclenssvnet i LonclerborZ,

til kvilken Kongultstion

cle uZter at

Zive ^lo^e, for st Veäkommencles ^kter kun blive meclbruZt
til Konsultutionen.
Konsultutionerne —

Vecl kvilke äer Ikke er I^ejliZkeä

til st blive IseSeunäerssZt

— ufkoläes kun, for sgu viclt I^eevnet

rettidigt moätuZer ^nmelclelser til summe.

Invaliclensevnet.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.
Avisen
er bragt paa Posthuset Torsdag, d. 4. Juli inden kl. 12 Middag.

„Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, Kastaniealle ö, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Znvaliden" med kildeangivelse er tilladt
Trykt i I. E. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.

^Ms-Znvaiiöen
for foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og faldnes Efterladte

Sen 1. August ISZg
Mindesmcerkek
paa Nordborg Kirkegaard

0VssK-v5N-50MtM

Vi er glade for vort Rlindesmcerke. Det horer
sikkert til de konneste i vor Landsdel. Smukke konturer,
monumentalt og voegtigt, ikke et Kunstprodukt, men
oprindelig Natur.
Det er en erratisk Blok, et Stykke Nordlandsfjceld,
som en Broe i Istiden har baaret sydpaa og aflejret i
Odenwald i Sydtyskland. Der har vi ladet den hente.
Stenen er 4 m hoj og hviler paa en usynlig Cement

k. Aargaug

sokkel. En Ujcevnhed paa Forsiden benyttedes til at
indhugge en Forsiring af en Egebladskrands med Baand.
Den indhuggede Indskrift paa Stenen lyder: „Tllinde
over dem som ikke vendte tilbage 1914—18."
Mindesmærket er leveret af Stenhugger Jochimsen,
Flensborg. Den tyske Inflation efter Krigstiden med
den hurtig dalende Valuta gjorde det muligt for os at
vove os saa langt ud som vi gjorde. Vi havde samlet
5300 kr., og der blev en klcekkelig Sum tilovers til
Vedligeholdelse og Fornyelse af Anlceget.
Forholdsvis bekostelig og vanskelig var Transporten
fra Flensborg til Nordborg. Den begyndte med 8 Heste
og endte med 12. For at tage den sidste Torn maatte
tillige 25 Rland lcegge sig i Selerne. Stenen vejede
foruden Vogn 24000 pund og maatte ved Sonderborg
fcerges over Alsfund paa en Flaade. Vi maatte forud
aive skriftlig Garanti for Beskadigelse af Veje. Silanloeg
m. m. Det gik altsammen godt.
Stenen fik en fremtrædende plads paa et nyt Stykke
Kirkegaard, der indviedes samtidig med TNindesmoerket.
Sondagen Exaudi 1922. Nu præsenterer det imposante
Mndesmoerke sig i et smukt Anloeg af Cypresser og
omgivet af en Tujahoek. Omkring den store Sten er
grupperet 4 Tavler af sort slebet Granit, der boerer
folgende 73 Navne:
Andersen Jorgen, Nordborg
5 22. 8. 14
Bannier Albert, Nordborg 5 6. 6. 15
Bendixen Henrik, pol 5 28. 8. 16
Bladt Christian, Nordborg 1- 9.10.18
Bladt Daniel, Nordborg ^ 16.11.17
Bonde Peter, pol t 15. 1. 15
Christensen Johs., Nordborg
t 11. 10. 14
Christensen Peter, Nordborg
t 18. 9. 14
Christensen Peter, Holm 5 22. 5. 18
Clausen Henrik, Holm 1- 19. 10. 18
Clausen Peter, Nordborg 1- 14. 2. 17
Dahl Chresten, pol 1- 19. 5. 17
Dominikussen Hans. Nordborg
t 7. 3. 16
Dominikussen Hans, Nordborg
t 6. 9. 16
Dominikussen Johs.. Nordborg
t 21. 9. 16
Espensen Chresten, pol 5 11. 5. 15
Fauerholm Christen, Nordborg
1- 20. 9. 14
Feike Heinrich. Nordborg 5 13. 4. 18
Godmann ZNarius, Holm 5 9. 4. 17

„Krigs-InvalidenGrau kristen, Holm 1- 6. 9. 14
Hansen Broder, Nordborg 1-21.5.16
Hansen Hans, Pol 5 28. 3. 18
Hansen Hans, Vol 1- 6. 8. 18
Hansen Hjendre, Nordborg 1- 25.7.16
Helleso Hans, Holm 1- 17. 11. 15
Helleso Matthias, Holm 5 31. 8. 16
Jacobsen Christian. Holm 5 31. 8.16
Jacobsen Jorgen, Nordborg
5 3. 5. 15
Jacobsen Peter. Nordborg 5 26. 3.18
Jensen Jorgen. Nordborg 5 12. 9. 17
Jensen Thomas. Nordborg
t 26. 10. 15
Jessen Chresten, Holm 5 23. 9. 17
Jessen Hans, Nordborg 1- 16. 9. 18
Jessen Thomas, Nordborg 1-10.10.18
Johannsen Jes, Pol 1- 18. 12. 18
Johnsen Jorgen, Holm 1- 23. 9. 16
Jorgensen Thomas, Nordborg
t 6. 8. 17

Jorgensen Jorgen, Pol

5 28. 8. 16

Brodre
Jorgensen Peter, Pol
5 25. 9. 16
Kolmos Hans, Pol 5 6. 10. 17
Kohler Erich, Nordborg 5 30. 8. 15
L å n t M a t t h i a s , N o r d b o r g 5 4 . 9 16
Lorenzen Hans, Nordborg
t 5. 9. 16
Matthiesen Christen, Holm
1- 16.4. 17
Moldt Johs., Nordborg 1- 4. 8. 17
Moos Johs., Nordborg 5 12. 5. 16
Moller Jorgen, Pol 1- 30. 4. 15
Müller Hermann, Pol 5 1. 3. 17
Nielsen Hans, Nordborg 5 17. 1. 16
Nielsen Jens, Nordborg 5 26. 6. 18
Norrelykke Thomas, Holm 1- 6. 6.15
Petersen Christian, Pol 5 4. 9. 18
Petersen Hans, Pol 1- 27. 1. 17
Petersen Hans, Holm 5 10. 7. 15

Ara Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen afholdt Sondag, den 28. Juli d. A.
Mode i Andreas Hansens Goestgivergaard i Tinglev.
Alle Hovedbestyrelsesmedlemmer var modte med Undtagelse af Mathias Petersen, Aabenraa og Postbud
Frederiksen, Toftlund.
Ved 9 Tiden aabnede Formanden, Ar. Andresen.
Tonder, Modet og bod velkommen. Formanden aflagde
herefter en udforlig Beretning over Hovedbestyrelsens
Virksomhed siden sidste Fcellesmode i Tinglev. Af Be
retningen fremgik, at Formanden havde fort Forhåndlinger med Socialministeren og Departementchef Larsen
angaaende ..Sagen Petersen" og Revisionen af vor Lov
Nr. 100 af 29. Marts 1924. Formanden mente at den
kritik, der var fremkommen fra Amtsorganisationen i
Sonderborg med Hensyn til. at Petersen, efter at han
paa Fællesmodet var bleven kasseret, var bleven siddende
3 Maaneder efter som Medlem af Invalidenoevnet, var
ubegrundet, da dette skyldtes Grunde Hovedbestyrelsen
ikke kan blive kritiseret for. Efter den sidste Indstilling
til Socialministeriet blev Sagen dog endelig afgjort, hvorefter Viggo Hansen-Haderslev blev ndnoevnt til Medlem
af Invalidenoevnet. Paa Sporgsmaalet, om Socialministeren agtede at optage vor Lov kil Revision, havde
Ministeren svaret med et Ja, men mente at den forsi
vilde komme til Revision nceste Aar. Da det var Ministerens Hensigt at forenkle Sociallovene, havde Formanden
forespurgt, om vor Lov ogsaa skulde sammenkoples med
andre Sociallove. Hertil kunde Ministeren ikke udtale
sig, da han endnu ikke havde befattet sig med denne
Sag. Jovrigt vilde Forhandlingsmetoden ikke ske efter
samme Maade, som Lov Nr. 100. Den vilde hojst komme til Behandling indenfor et snoevert Udvalg. Formanden havde gjort Ministeren opmærksom paa, at man
fra Organisationens Side ikke kunde gaa med til, at
vor Lov blev indlemmet under andre sociale Love.
Denne maatte som hidindtil forblive en Lov for sig.
Organisationens Onske var dette, at blive tilkaldt som
sagkyndig i de Forhandlinger, der vil blive fort, naar
vor Lov kommer til Revision. Et Onske, Ministeren
lovede at stille sig velvillig overfor.

Rasmussen Frederik, Nordborg
t 28. 6. 18
Rex Christian, Nordborg 1- 6.10.18
Sandvej Hans, Holm t 4. 9. 14
Sandvej Peter, Holm 1- 18. 4. 17
Schmidt Hans, Nordborg 1- 8. 6. 15
Schmidt Ivan, Holm 1- 5. 10. 14
Schmidt Jens, Holm 1- 8. 10. 18
Scholz Hugo, Nordborg 1- 4. 9. 16
Schulz Frih, Pol 1- 30. 4. 18
Simonsen Johs., Nordborg 1- 21.3.18
Stohrmann Peter, Nordbora
5 21. 4. 18
Tiedemann Friedrich, Nordborg
17. 10. 18
Tiedemann Peter, Nordborq
-i- 19. 4. 15
Tinnesen Hans, Nordborg 1- 22.7.15
Weber Christian, Pol 1- 31. 8. 17
Wilke Eduard, Nordborg 1- 6. 8. 16
Willesen Peter, Holm 5 30. 10. 18

I den efterfolgende Droftelse gav de ovrige Hoved
bestyrelsesmedlemmer tilkende at der var bleven gjort et
stort Arbejde med Hensyn til de Forhandlinger, Formanden
havde haft med Ministeriet, ogsaa var Afviklingsudvalgets Arbejde anerkendelsesværdigt. Hvad der ikke kunde
anerkendes og hvad der var Genstand for kritik, var
dette, at der hverken fra Hovedbestyrelsen eller fra Afviklingsudvalgets Side var bleven gjort rede for, hvad
der var bleven gjort. Den dermed opstaaede Uvidenhed
var Grunden til den fremkomne kritik. Man vedtog
efter en loengere Droftelse at arbejde hen paa, at vor
Lov allerede kom op til Behandling nu til Efteraaret.
De udarbejdede ændringsforslag skal tilstilles hver enkelt
Hovedbestyrelsesmedlem til Udtalelse og Vedfojelser, for
saa at troede sammen i Lovudvalget (der bestaar af den
nuvoerende Hovedbestyrelse) for at trceffe den endelige Behandling af ændringsforslaget til Lovrevisionen. Hele
Hovedbestyrelsen var enig om, at vor Lov under ingen
Omstændigheder maa indlemmes under andre Love. Vor
Lov maa og skal blive en Lov for sig selv. Vi maa
have de Fejl rettet, vor nuvoerende Lov har, og
ved en saglig Forhandling med Rigsdagsudvalget at
arbejde hen paa at faa de Forhold, der virker uretfoerdige,
ophcevet. Loven skal gaa ud paa fortsat at forsorge de
sonderjydske krigsinvalider og Efterladte under tilborlig
Hensyntagen til de tidligere tyske Regler, og kan af den
Grund umulig komme ind under andre sociale Love.
Beretningen godkendtes. Af andre Sager, der blev behandlet, skal bl. a. ncevnes ..Petersen Sagen«, hvorom
der berettes i nedenstaaende Beretning fra Modet sammen
med Asviklingsndvalget. Man droftede Abndringen af
Foreningens Vedtcegter. Der blev hertil besluttet, at
hvert enkelt Hovedbestyrelsesmedlem udarbejder et Udkast
der tilsendes Formanden. Herefter udarbejdes det æn
dringsforslag. der vil blive udsendt Lokalafdelingerne til
Udtalelse. I Fremtiden vil der maanedlig fremkomme
et Referat over Hovedbestyrelsens Arbejde.
»
-iOm Eftermiddagen afholdt Hovedbestyrelsen et Mode
sammen med det ved sidste Foellesmode nedsatte Udvalg
til Afvikling af den tidligere Formand af Blomsierfonden
foretagne Udlaan.
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Udvalget aflagde en udforlig Beretning om sorncevnte
Forhold og det fremgik heraf, at der imidlertid fra en
hel Rcekke Laantagere er bleven tilbagebetalt et Belob
af 3065,88 kr., hvorefter der i Blomsterfonden endnu
manglede et Belob paa 9 870,50 kr., hvortil kommer de
i Tidens Lob paalobne Renter. Der foreligger endnu
til Inkassation hos Invalidencevnet og Sagforer et Belob
af 5 050,—Kr., medens der fra Udvalgets Side fremdeles
forhandles med en Del Laantagere om Ordning af Tilbagebetaling af et Belob paa 4228 — kr. Ved en grundig Gennemgang af Afviklingsudvalgets Arbejde i denne
kedelige Sag, var Hovedbestyrelsen klar over, at det ikke
er muligt indenfor en forudset kort Frist, at faa For
holdet angaaende Tilbagebetalingen af Laanene ordnet,
hvorfor det ogsaa havde vceret Udvalget umuligt at fremkomme med en Beretning om Asviklingssorholdet til den
af sidste Foellesmode fastsatte Arist.
Idet Hovedbestyrelsen fuldtud anerkendte Afviklingsudvalgets store uegennyttige Arbejde i denne Sag, be
myndigedes dette til fremdeles at fortfcette med Arbejdet
indtil en for Foreningen tilfredsstillende Losning af For
holdet er opnaaet.

Ciamac
Meddelelser
fra den internationale Arbejdssammenslutning
IX. Bestyrelsesmode.
Ciamac's Bestyrelse afholdt sit 9. Mode i Dagene
den 1. og 2. Marts d. A. i Prag.
Folgende Bestyrelsesmedlemmer var tilstedeværende:
Maroke (Formand). Chatenet. Foscht, Hirsch. Lazarevitch,
Lehmann. Mazaracz. Neumeister, Nikiforoff, Pichot, Schnürmacher, Turek, Viala samt Medlemmerne af Sekretariatet
Tixier og Stein. Ogsaa fra det tjekkoslovakiske Forbund
var der modt Delegerede. Vi frembringer her de vigtigsie Beslutninger:
1. Valg af en Bestyrelse.
Det bulgarske Centralforbund havde meddelt Sekretariatet, at kammeraterne Lobanoff og Savoff paa Grund
af Medlemmernes Mistillid ikke mere tilhorte Bestyrelsen,
hvorimod Centralforbundet onskede at blive repræsenteret
ved kammeraterne Nikoroff og Guisdoff. Ved Overvejelse, at det bulgarske Forbund var den eneste bulgarske
Organisation, der er med i et Foellesarbejde, har Ciamac
besluttet, at det bulgarske Forbund er berettiget til at
navngive sine Repræsentanter indenfor Bestyrelsen og anerkender af den Grund det bulgarske Centralforbunds
nye Bestyrelsesmedlemmer som Medlemmer af Ciamac's
Bestyrelse indtil Nyvalg ved nceste Generalforsamling.
2. Interventionen i krigsofferfporgsmaalet.
Bestyrelsen underrettede sig om de Skridt, der var
blevet taget af forskellige Stater med Hensyn til Forsorgelsens Udvikling.
a) Bulgarien.
Efter Foretrcede af kammeraterne Casfin og Dechamp
hos et Medlem af den bulgarske Regering i September
Maaned 1928 og efter Sekretariatets skriftlige Henvendelse til den bulgarske Ministerpræsident har den bulgarske
Regering foretaget en Forhojelse af krigsinvalide^Forsorgelsen for Regnskabsaaret 1929—30.

b) Osterrig.
Den osterrigske Regering har i Henhold til den af
Ciamac's Bestyrelse tilsendte Skrivelse, i hvilken Bestyrel
sen henviser til de Beslutninger, der blev taget ved Berliner Aarssorsamlingen, vel lovet en vcesentlig Forbedring
as Renterne. Da Ciamac's Bestyrelse ikke har kunnet
anse et saadant Svar for tilfredsstillende, har den besluttet
at söge Foretroede ved den osterrigske Rigskansler og at
sende en Deputation til præsidenten for det osterrigske
Nationalraad i Wien.
Isolge nodvendige Forhandlinger var Rigskansler
Dr. Seipel ikke i Stand til at modtage Bestyrelsens Dele
gation til den ansatte Tid.
c) Tjekkoslovakiet.
Den tjekkoslovakiske Regering har ikke besvaret den
Skrivelse i hvilken Berliner Aarssorsamlingens Beslut
ninger bringes til Efterretning, og her i denne Stat,
hvor man har ugunstige Rentesatser, kan der beklageligvis endnu ikke forventes en Forbedring.
6) Danzig.
Ester en Forhandling Bestyrelsens Formand har
haft med Senatet i Fristaden Danzig om Erhvervelse af
krigsblindehjemmet meddeles, at Senatets oprindelige
Hensigt, at anbringe krigsblinde udenfor Hjemmet for faa
at anvende krigsblindehjemmet til andre Formaal, maa
betragtes som endelig opgivet.
e) Internationale Arbejdsomt.
Det Internationale Arbejdsamt er ligeledes bleven
bekendtgjort med Berliner Aarssorsamlingens Beslutninger
og bleven ansogt om at voere Ciamac behjælpelig ved
Fremskaffelse as de forskellige Staters Forsorgelsessysiemer.
Direktoren for det internationale Arbejdsamt har allerede
givet Tilsagn om at ville efterkomme Ciamac's Onske, og
har lovet at frembringe de tekniske Underlag.
Fortsoettes i nceste Nr.

De faldnes Mnde.
Paa Sonderborg Slot agtes indrettet et Minde for
Sonderborg Amts Faldne i Verdenskrigen. Dette Minde
skal beskaa af Cnkelt-Billeder as de faldne. Fotografier,
helst i Uniform. Billederne bliver indrammet og vil faa
en vcerdig og varig Plads i krigssamlingen 1914—18.
Hvert Billede bliver forsynet med den faldnes Navn,
Fodselsdag og Fodesied, Troppeafdeling (Feltadresse),
Dagen og Stedet (Lasaret). hvor han faldt eller dode.
Vi beder hermed de faldnes Paarerende om at overlade
os et Billede til dette Formaal. Der bliver foretaget
en Indsamling af Billeder fra de forskellige Lokalafdelinger.
De kan ogsaa afleveres til Lokalafdelingens Formand
eller til Undertegnede.
S o n d e r b o r g , den 2 5 . J u l i 1 9 2 9
Raben, Museumsinspektor.
-1-tAmtsorganisationen og Redaktionen har optaget
dette Arbejde i Foellesskab med Museet paa Sonderborg
Slot. Det er ogsaa vort Onske paa denne Maade at
scette vore faldne og dode kammerater et smukt Minde.
Vi slutter os fuldtud til Museets Opraab og beder om.
at alle vil tage Del i dette Arbejde.
S o n d e r b o r g , den 2 6 . J u l i 1 9 2 9 .
H. Petersen / H. Clausen.
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Afdeling Sonderborg
W
afholder ordinoert Medlemsmode Onsdag, den 7. August
Aften kl. 8 paa ..Hotel Colosseum" i Sonderborg med
folgende Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer. 2. protokol fra sidste
Mode. 3. Basarudvalget. 4. Beretning fra Beskæftigelses
udvalget. 5. Beretning fra sidste Hovedbestyrelsesmode i
Tinglev og 6. Eventuelt.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

Sommerfest
i Skyttehuset i Hjelmskov
Ssndag, den 11. August d. A.. Efterm. kl. Z

Der afholdes præmieskydning, Terningspil
Tombola og Bortlodning
Medlemmer med paarorende, ogsaa fra
Naboafdelinger, er venligst indbudte.

Bekendtgorelse.
4

afholder stor

Stor Borneforlystelse - Aften kl. 8 Bal

Sonderborg Amtsorganisation
i

Aabenraa Afdeling

Amtsorganisationen agter at afholde et Delegeretmode Sondag, 18. August d. A. paa „Hotel Colosseum"
i Sonderborg. hvortil Hovedbestyrelsen er indbudt.
Dagsordenen vil blive noermere bekendtgjordt gennem
Indbydelser.
Bestyrelsen.

Bestyrelsen.

^leääelelse fra Invsliäensevaet.

Augustenborg Afdeling
Afdelingen afholder Generalforsamling i Hundslev
kro Mandag, 5. August. Aften kl. 8. kl. 7^ korer Bilen
fra kammerat Brügmann over Sebbelev og ketting til
Hundslev, faaledes at alle kammerater i Sebbelev og
Ketting kan komme med. Gratis Biltur og kaffebord.
Dagsordenen bliver bekendtgjort i Forsamlingen.

E. B.: p. Hansen.

I

>k

Graasten Afdeling

j

afholdt Fredag, den 19. Juli d. A.. Aften kl. 9 ekstraordincert Medlemsmode i Enkefru Jepsens Goestgivergaard.
Som Taler var Hovedbestyrelsesmedlem H. MortensenHaderslev kommen til Stede.
Ved 9-Tiden aabnede Formanden Schumacher-Rielsen
Modet, idet han bod saavel Taleren som de modte Medlemmer velkommen. Efter en kort Indledning gav For
manden Ordet til H. Mortensen-Haderslev. Mortensen
takkede for Indbydelsen, hvorefter han holdt et Foredrag
om Foreningens Virksomhed i de sidste Aar og opfriskede
ændringsforslagene man 1926 havde behandlet og vedtaget paa de tre sidste Fællesmoder. Han protesterede
imod den Tledskoering de amputerede var udsatte for efter
Tilvcenningsteorien. Her maatte man naar Loven kom
til Revision se at faa dette uretfærdige Forhold ophoeoet.
Han omtalte bl. a. den Ordning Socialministeriet i 1926
havde foreslaaet med Hensyn til Henlæggelse af Invalideraadet under Arbejderforsikringsraadet. Sporgsmaalet Beskcestigelse af Invalider m. m.
Efter Foredraget udspandt der sig en ret lang Debat
angaaende Afviklingsudvalgets langsomme Arbejde i
..Sagen Petersen".
Ogsaa her klarlagde Mortensen
Grundene til hvorfor Udvalget endnu ikke havde indkaldt
til Mode, der jo ester Fællesmodets Beslutning skulde afholdes til senest 1. Maj d. A. Til Slut takkede Formanden
H. Mortensen for det oplysende Foredrag, og efter at
man endnu havde droftet enkelte Lokalsporgsmaal sluttedes det vellykkede Mode ved 12-Tiden.

Konsultation for militsers Invalider og saaäannes efterlaäte samt kenteansoZere vil af en af Navnets Konsulenter
oZ en I^IäsenäinZ fra Kssvnets Kontor i ^uZN8t vissne«! blive
afbolät i
Aabenraa, 8^eksssen8 Kontor, Ssn^erZaäe 12,
äen 6., 13.. 20. og 27. Kl. 2»<> Sterin.
I'snller, ^1i88ion8kotellet, Storegaäe 9,
äen 8. oZ 23. Kl. 2^ Efterm.
l'inZleV, ^inZIeVku8, äen 19. Kl. 2 Lkterm.
1.s^umklo8ter, Hotel I?o)?3l, äen 15. Kl. 3 ^ Efterm.
HelleVaä, KloVer ^8, äen 30. Kl. I^^fterm.
Skserbsek, ^sblin^8 ttotel, äen 28. Kl. 3^ ^sterm.
I'oftlunä, I^ro8ck' tlotei, äen 14. Kl. 2^ Lfterm.
KoääinH, Hotel I^sääinZ, äen 2. Kl. 2 3<> Sterin.
Invaliäer oZ efterlaäte, samt l^enteansoZere, som onsker
at Zsre LruZ af äisse Konsultationer, maa senest 3 vage inäen
äen Dato, paa bvilken äe aZter st Zive ^oäe, meääele Invaliäensevnet i LsnäerborZ, til kvilken Kon8uItation äe agter st
Zive ^Isäe, for at Veäkommenäes ^.kter kan blive meäbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä kvilke äer ikke er I^ejliZkeä
til st blive IseZeunäer8«Zt — afboläes kun, for ssaviät Kssvnet
rettiäiZt moätager ^nmeläelser til samme.

Invaliden-evnet.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren kil senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.
Avisen
er bragt paa Posthuset fredag, d. 2. August inden kl. 12 Middag.

.Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, Kastaniealle ö, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg, Telefon 245.
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for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og faldnes Efterladte
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Den 1. September M9

Ciamac.
Den internationale Arbejdssammenslntnings
5. Aarsmode i Warszawa

Det 5. Aarsmode for Ciamac afholdtes i Dagene
fra 3. til 6. August 1929 i Ostens Metropol, den polske
hovedstad Warszawa. I Ciamac er der for Tiden sammenslnttet 22 Organisationer med ca. 3 Millioner Med
lemmer.
Fredag, den 2. August Kl. 6.25 om Morgenen rejste jeg
fra Tonder. Rejsen til Warszawa tog 24 Timer. I
Berlin modte jeg forskellige af de andre Deltagere. Den
sidste tyske Station er Byen Stentsch, den forste polske,
Zbaszyn (Bentschen). Opholdet ved Gromsen var ndsoedvanligt langt, ca. 1 Time paa hver Side. Embedsfolkene
var meget flinke. IZbaszyn hvor vi ankom ved Ettiden
om Natten, blev vi modtaget af 2 polske kammerater
fra Poznan (Posen), som var msdt for at hilse paa os.
Ved 7 Tiden ankom vi til Warszava (Warschau), hvor
der paa Hovedbanegaarden var indrettet et scerligt Oplysningskontor for Ciamac.
Forud for Aarsmodet gik et Bestyrelsesmode, som
begyndte om Eftermiddagen Kl. 3 og varede til langt ud
paa Aftenen. Bestyrelsesmodet afholdtes i den polske
Organisations Lokaler i nlica Miodorva.
Det 5. Aarsmode aabnedes Sondag, den 4. August
Form. kl. 10 i Raadhusets store Sal. Der var modt
Delegerede fra de tilsluttede Organisationer i Polen,
Bulgarien, Frankrig, Ostrig, Tyskland, Tschechoslovakiel,
Serbien. Rumcenien, Danmark o. s. v. Som Repræsen
tant for de polske Myndigheder var Arbejdsminister
Pristor og som Stedfortrceder for Marschall Pilsudski,
der var bortrejst, General Rupert, modt. Der valgtes
2 Formcend og 4 Ncestformcend for Aarsmodet. De
forste var karkoszka, Poten, og Pichot, Frankrig, de
sidste, Nikiforov, Bulgarien, Tnrek, Tschechoslowakei,
Lehman, Tyskland og undertegnede. Der nedsattes 2
kommissioner. Fredskommissionen, under Forsoede af
Brandeis, Sstrig og Forsorgelseskommissionen, under
Forscede af Wagner, Polen. Det har sin scerlige Betyd
ning, at der ogsaa var repræsenteret andre Myndigheder
og Organisationer, saaledes var Blondel modt som Sted
fortrceder for Generalsekretceren for Folkeforbundet,
Dechamp for det Internationale Arbejdsbüro, Professor Lassin, Paris, for Verdensforbundet af Folkeforbundsnnionen og Rober og Mayr, Magdeburg for
det tyske Rigsbanner sort-rodt-gnlt. De Delegerede og

Gcesterne samt ogsaa de officielle Reprcesentanter for den
polske Regering var i deres Udtalelser enig i, at det maatte
vcere den fornemste Opgave for Ciamac at deltage i Ar
bejdet for Sikring af Freden og Forhindring as en ny

k. Aargang

Krig. Navnlig Blondel fremhævede, at krigsdeltagerne
scerlig var kaldet til at gaa i Spidsen for Organisationen
for Freden. Som de Faldnes Reprcefentanter var det
ikke alene deres Ret, men ogsaa deres Pligt at fremme
Aanden fra Locarno. Gennemforelse af Kellog-Pagteu,
Nedscettelse af Rustningerne samt alt, hvad der kunde
sikre Freden.

Bed Middagstid blev der nedlagt en krans ved den
ukendte polske Soldats Grav i Warszawa. Heri deltog
ikke alene de Delegerede, men ogsaa en stor Del as
Warszawas Befolkning.
I Eftermiddagsmodet aflagde Formanden og Sekretariatet Aarsberetningen. Efter Forslag fra Professor
Lassin, Frankrig, som blev nnderstottet af Roßmann,
Tyskland, vedtoges det enstemmigt at fremsende telegrafisk
folgende Resolution til den politiske konference i Haag:

„Repræsentanterne for 3 Millioner krigsinvalider
og tidligere krigsdeltagere, som tilhorer 10 Nationer,
udtaler ved Begyndelsen af Aarsmodet i Warszawa
overfor de Delegerede for de Regeringer, der deltager
i konferencen i Haag, deres indtrcengende Snske om,
at konferencens Arbejde, som er af afgorende Betyd
ning for Fjernelse af alle uafgjorte Sporgsmaal fra
krigen og i Forberedelse af en varig Fred, maatte
vcere kronet med Held. De, der har ofret krigen,
haaber, at Medlemmerne af konferencen i Haag ved
alle Afgorelser vil holde sig Invalidernes, de Syges
og Efterladtes uhyre Lidelser for Sje og i Villien
for at mildne disse Lidelser og forebygge en Genta
gelse, modigt vil overvinde alle Hindringer og give
Verden — 10 Aar ester Fjendskabets Standsning
en uindskrcenket Fredstilstand."

Om Aftenen var de Delegerede inviteret af den
stedfortrædende Prcesident for Ministerraadet i Regeringsbygningen.

Aarsmodets anden Dag var hovedsagelig udfyldt af
de 2 Kommissioners Forhandlinger. Jeg deltog, saa vidt
mulig, i begge kommissioners Moder.
Om Eftermiddagen afholdtes der et kort Plenarmode,
i hvilket den nye Bestyrelse blev valgt. Til Formand
for Ciamac valgtes den polske kammerat karkojzka.
Warszawa. Jeg valgtes som Medlem af Bestyrelsen
og kammerat Mortensen. Haderslev som min Stedfortrceder.
I Tilslutning til Eslermiddagsmodet var de Delegerede inviteret til Te af Warszawas Byraad.
Aarsmodets sidste Dag begyndte med Modtagelsen
af Beretningerne fra de Delegerede Roßmann, Tyskland
og Casfin, Frankrig over Kellog-Pagten, den internationåle Voldgiftstraktat og Afrustningen. Beretningerne
toges til Efterretning og godkendtes enstemmigt. ^^3
hilstes med Tilfredshed, at Traktaten om krigens Band-
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lysning den 24. Juki 1929 med alle Staters »forbeholdende
Tilslutning var traadt i kraft, og der udtaltes Forventning
om, at der i ncermeste Fremtid vil blive foretaget yder
ligere Skridt for Fredens Organisation. Der krcevedes,
at alle Stater anerkender den internationale Voldgifts
domstols obligatoriske kompetence og tiltroeder Folkeforbundsforfamlingens Udkast til en international Voldgiftstraktat i alle dens Bestanddele.
Under Hensyn til den almindelige kaprustning krcever
Aarsmodet den forste almindelige Afrnstningskonference
afholdt i Aaret 19Z0. For at sikre et fyldestgorende
Resultat onskes der. at der gribes til alle Foranstalt
ninger, der er egnet til at forebygge Stridigheder og til
at forhoje Sikkerheden for de delagtige Stater, navnlig
ved at skabe en virksom international kontrol til Gennemforelse af de overtagne Forpligtelser, konferencen
tror, at en virksom Gennemforelse af de til Fredssikringen
afsluttede Traktater kun kan ske med en loyal Underftottelse af de brede Folkemasser. Krigsagitationen fordommes i enhver Form, og alle tilsluttede nationale Organisationer opfordres til at fjerne alt ophidsende af Skolebogerne og farvede tendentiofe Meddelelser fra Dagspressen. I talrige Resolutioner gaves der Udtryk for
konferencens specielle Onsker. En soerdeles vigtig Vedtagelse, en Appel kil Ungdommen, der vedtoges paa
Forslag af Roßmann, Tyskland og Viala, Frankrig, har
folgende Ordlyd:
„I Henhold til den kendsgerning, at Minderne
om de frygtelige Lidelser, Verdenskrigen har bragt
over Menneskeheden, begynder at blegne, og under
hensyn til, at der opvokser en ny Generation, som
heldigvis ikke kender krigen af egen Erfaring, holder
de i den internationale Ärbejdssammenslutning orga
niserede 3 Millioner europceiske krigsdeltagere det for
deres hellige Pligt stadig at holde Nutiden, Opgorelsen
over de fire
Aars Massemyrden for Oje. Europa
har ifslge krigen haft et Mennesketab paa 45 Millioner
hvoraf 10 Millioner er blevet paa Slagmarkerne,
15 Millioner sank i Graven som Folge af Sult og
Overanstrcengelse, 20 Millioner blev ikke fodt, 10 Mil
lioner kom sorkroblet og syge tilbage, hele Genera
tioners Velstand blev odelagt. Sejrherrerne og Be
sejrede er kommet ud i en trykkende Skatte- og Gceldsbyrde, Menneskehedens Moral og Eivilisation er
nedtrykket til et uhort Lavmaal. De uhyre Menneske
lidelser, der er udtrykt i denne Opgorelse, den uhyre
Betydning af disse Tab for Folkenes Fremtid forpligter
krigskatastrofens Samtidige til at advare Verdens
opvoksende Ungdom mod den aandelige og sjcelelige
Forgiftning, som krigens Tilhcengere over, idet de
regner med Menneskenes Glemsomhed og Ungdommens
Eventyrlyst. Liamac forpligter de tilsluttede Organi
sationer til at udfolde en aktiv Antikrigspropaganda
iblandt Ungdommen og til ved enhver Lejlighed at
sortcelle dem, hvad krigen har drcebt af Menneskekrast
og Menneskelykke og odelagt af kulturelle og okonomiske Vcerdier."
Til Fordel for Ukrainerne og Georgierne, som af

Aremmedherredommet er undertrykket i deres Selvforvaltnings- og Selvbestemmelsesret forsikrer Aarsmodet den
lidende Befolkning Sympati og opfordrer de tilsluttede
nationale Organisationer til at henlede deres Lands Opmcerksomhed paa denne kendsgerning.
Kommissionernes Arbejde var meget omfangsrigt,
hvilket ogfaa fremgaar af det ovenfor anforte for faavidt

det vedrorer Fredskommissionen. Men ogsaa Forssrgelseskommissionen har prcesteret et stort Oplysningsarbejde angaaende den almindelige internationale Forsorgelsesret. hvilket giver sig Udslag i en hel Rcekke Resolutioner, der enstemmigt vedtoges af Plenarforsamlingen
Aarsmodet har krcrvet. at den Retsopfattelse, som strider
for Anerkendelse af Sundhedsforftyrrelfe som Tjenestbeskadigelse som en direkte Folge af Indkaldelsen til Militcertjenesten og af de med Militærtjenesten forbundne For
pligtelser skal finde Anvendelse paa Sundhedsforftyrrelser
paadraget under Militærtjenesten og ogsaa paa Forvcerrelse af allerede befkaaende Sundhedsforftyrrelser. Da
det er praktisk umuligt at dele Folgerne af forvcerrede
Sundhedsforftyrrelser og at tilbagefore dem delvis paa
Folgerne af Militærtjenesten og delvis paa Normaludviklingen af tidligere beftaaende Sundhedsnedscettelse, holdt
Aarsmodet det for nodvendigt, at Formodningen om
Tilstedeværelsen af en Tjeneftbefkadigelse fastholdes over
for alle under Militærtjenesten faftslaaede Sundhedsfarftyrrelser, men yderligere ogsaa over for faadanne Skader,
som har visk sig ifolge den efter Hjemsendelsen fra Militær
tjenesten indtraadte mindre legemlige Modstandsdygtighed.
Paa samme Maade skal ogsaa de under Militærtjenesten
forvcerrede Sundhedsforftyrrelser godtgores.
Forsorgelseskommissionen beskæftigede sig yderligere
med Spcerrefrisierne af hvilke der onfkedes en almindelig
Ophcevelse, haandhcevelse af
forskellige Lande og nogle
Eiamac. Scerlige Resolutioner
Forhold i Sstrig, Bulgarien

Forsorgelseslovene i de
Vedtcegtscendringer for
vedrorende krigsofrenes
og Tschechoslovakiet vil

senere blive meddelt.
yderligere vedtoges der en Resolution angaaende
de krigsbeskadigede, som lider af Lungesygdomme. I
denne Resolution henvises der til, at Tuberkulosens
Hcergning blandt de tidligere krigsdeltagere har for
anlediget Aarsmodet til som scerlig Punkt paa Dags
ordenen at soette Sporgsmaalet om Tuberkulosen blandt
tidligere krigsdeltagere (Godtgorelse, Pleje, Forebyg
gelse osv.) og nedscette et scerligt Udvalg, som skal beskcxftige sig med et forberedende Studium af dette
Sporgsmaal.

Aarsmodet vedtog at afholde det noeste Mode (det
6.) i Paris, konferencen, som tjener Fredssagen og
krigsofrenes Velfcerd, afsluttedes med en Festlighed i
Sej men (den polske Rigsdag), som blev foranstaltet
af den polske krigsinvalideorganisation.
Efter Aarsmodets Afslutning nedlagde den tyske
Delegation paa Soldaterkirkegaarden i Warszawa (Wars-

zawa powazki II cmentarz wojkaowy) paa hvilken der
hviler Tusinder af Soldater fra de forskellige Nationer,
ved de 4560 tyske og ostrigske Soldaters Grav en krans
i Rigsfarverne fort-rod-gul under Ncervcerelse af Warszawas stedfortrædende Borgmester. Saavidt Synet roekker,
ser man paa denne Kirkegaard ikke andet end kors, smaa,
lave og forvittrede. Ved siden af Tyskerne og Ostrigerne
hviler 20180 Russere og 8100 Polakker, de sidstncevnte
falden i den polsk-rnssiske Krig. Undersaatter fra alle
Stater, der har deltaget i den ostlige krig. Tilhcengere
af mange forskellige Religioner, romersk-katolske, ortodokse,
Protestanter og konfessionslose hviler nu i Fcellesfkab i
den polske Jord, som de har vcedet med deres Blod.
Jeg tog med ud paa kirkegaarden for at söge efter
faldne nordslesvigske kammeraters Grave, men jeg
fandt ingen, da Tiden var alt for kort, Rcekkerne alt for
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lange og Navnene paa korsene for meget medtaget af
Tidens Tand.
Efter Aarsmodets Slutning modtog samtlige udenlandske Delegerede en Indbydelse af den polske Organi
sation til et Bessg paa Landsudstillingen i Poznan
iposen).

Lige et par Ord om Warszawa. Warszawa er en
By med ca. 1Million Indbyggere, deraf ca. 300000 Joder.
Trafikken er uhyre sicerk og foregaar med Automobiler,
Sporvogne og Fiaker. Man kender ingen over- og underjordisk Bane. Byen gor (bortset fra krigens Folger)
Indtryk af, at den har vceret meget forfomt, men nu
arbejdes der alle Vegne. Ara Slottet Belvedere — det
gamle kongeslot — har man en dejlig Udsigt over Weichselfloden. Broen over Weichselfloden, som har vceret
sproengt under Krigen, er 3,80 Km lang. Warszawa har
en Del dejlige Mindesmærker saaledes over den store
Komponist Chopin. Astronomen kopernikus. Digteren
Sjenkewih og den polske Nationalhelt poniatowski. Sidstncevnte Mindesmærke er skabt af Thorvaldsen og siaar
foran den ukendte polske Soldats Grav.
Kl. 11 om Aftenen korte vi til Poznan (posen) hvortil
vi ankom kl. 7 om Morgenen. Rejsen, ogsaa Rejsen om
Natten, i de polske Jernbanevogne er meget behagelig,
idet kupeen deles af hojst 4 personer. Scederne kan
klappes op og faa indrettes der Soveplads til 2 personer
paa hver Side. Ogsaa i Poznan var Indkvarteringen
ordnet. Alle Deltagere blev indkvarteret i en stor ny
Bygning, som var bestemt til Embedsmandsboliger, men
som under Udstillingen blev benyttet som Hotel. kl. 10
blev alle Deltagere afhentet i en stor Autobus og kort
hen til Landsudstillingen. Efter en officiel Modtagelse
blev Deltagerne inddelt i forskellige Hold med polsktalende,
tysktalende og fransktalende Forere. Det er umuligt i
korte Troek at skildre Udstillingens Omfang og Indhold.
Ara om Formiddagen kl. 10 til om Eftermiddagen Kl. 5
besaa holdet, som jeg tilhorte, 12 Udstillingsbygninger.
Besigtigelsen kunde kun foretages ganske overfladig. Der
findes ialt 112 forskellige pavilloner. Hvis man nojagtig
vil gennemgaa denne store Udstilling maa man have
megen Tid. Udstillingen omfatter et Areal paa 60 ^2
med 9 Indgangssteder. Det siges, at Udstillingen er storre
end Verdensudstillingen i Barcelona. Der vises alt, hvad
der frembringes i polen. Udstillingen er aabnet den
16. Maj og varer til 30. September. Den er indtil nu
bleven besogt af gennemsnitlig 20 000 personer pr. Dag.
Udstillingen omtales meget anerkendende fra mange Sider
bl. a. ogsaa af Direktoren for Leipziger Messe. I een
pavillon findes en Udstilling og statistiske Materiale vedrorende polakkerne i Udlandet. Her fandtes der ogsaa
Oplysninger over polakker i Danmark. Der findes en
hel Del polakker i Danmark, navnlig i Mariboegnen.
Der var udstillet en hel Del Fotografier bl. a. ogsaa et
Fotografi af den katolske prcrst i Haderslev.
Der fandtes endog et scerligt Teater paa Udstillingen.
Vi saa en meget smuk Revue. Der blev danset Folke
danse fra de forskellige Egne i polen og i de forskellige
brogede Nationaldragter til henrivende polske Melodier.
Ester Teaterforestillingen var vi inviteret af vore polske
kammerater til en Afskedsmiddag i Udstillingens store
Restaurant.
n,-»
forskellige Staters og Nationers Delegerede toa
Afsked med hverandre med Bevisthed om at have haft
en overordentlig interessant kongres i Warszawa oa
lkke mindre interessante Oplevelser under Besoget paa

Landsudstillingen i Poznan, men fremfor alt med Folelser
af at vcere kommet hverandre uendeligt meget ncermere.
paa kammeratlig Maade var de vanskeligste Sporgsmaal
blevet droftet. Ara Ankomsten og til Bortrejsen fra polen
var de Delegerede blevet behandlet med overordentlig
Imodekommenhed og med overordentlig Gæstfrihed baade
af vore polske kammerater og de polske Myndigheder
og deres Repræsentanter. Med et hjerteligt „Dowisenja"
»paa Gensyn" skiltes vi.
Tonder, August 1929.
F. Andresen.

I

Sonderborg Amtsorganisation

afholdt Sondag, den 18. August ekstraordinært Delegeretmode Aormiddag kl. 9^ paa Eolosseum i Sonderborg.
Ara Hovedbestyrelsen var Ar. Andresen-Tonder, Hovedkasserer H. Mortensen-Haderslev og Hovedbestyrelsesmedlem ). Simonsen-Bolderslev til Stede.
Af 16 Afdelinger var de 12 repræsenterede med ialt
30 Repræsentanter.
Ved 9^ Tiden aabnede Aormanden for Amtsorga
nisationen, h. Petersen-Sonderborg, Delegeretmodet, idet
han bod de tilstedevcerende Hovedbestyrelsesmediemmer
og de modte Reprcesentanter velkommen. Efter at den
fremlagte Dagsorden var godkendt gik man over til Behandling af punkt 1, der var Beretning fra sidste Hovedbestyrelsesmode i Tinglev. Til Indledning gav Amtsorgamsationens Aormand en kort Redegorelse om, hvorfor
man havde indbudt Hovedbestyrelsen til dette Mode. Det
vil vcere alle bekendt, at man paa sidste Detegeretmode
vedkog at ivcerkscette en skriftlig korrespondance med
Hovedbestyrelsen for at faa oplyst, hvorfor Hovedbestyrelsen
endnu ikke havde taget Skridt til at paabegynde en videre
Foranstaltning af de ved sidste Acellesmode tagne Beslut
ninger. Denne korrespondance havde nu fundet Sted
og Hovedbestyrelsen havde afgivet sit Svar. Da der nu
imidlertid var blevet afholdt et Hovedbestyrelsesmode i
Tinglev, fandt man det for formaatstjenligt at indbyde
enkelte Hovedbestyrelsesmediemmer til dette Mode for at
give Repræsentanterne Lejlighed til selv at hore Hoved
bestyrelsens Svar. Ordet blev derefter givet til Hovedbestyrelsens Aormand, Ar. Andresen-Tonder. Andresen
takkede for Indbydelsen til dette Mode. Det var ham
en Glcede at afgive Beretning over Hovedbestyrelsens
Arbejde her ved dette Detegeretmode med Hensyn til, at
det netop var fra Amtsorganisationen at Kritikken fremkom. Han aflagde derefter en udforlig Beretning over
det Arbejde, der var bleven udfort siden sidste Acellesmode.
Han havde personlig fort forskellige Forhandlinger med
Socialministeren angaaende Blomsterfonden samt om Optagelse af vor Lov til Revision. Til den sidste Foresporgsel havde Ministeren udtalt, at det var hans Mening
at optage Loven til Revision, hvis ikke i Aar saa bestemt
til nceste Aar. Ogsaa med Hensyn til Blomsterfonden
havde man opnaaet gode Resultater, hvorom der under
punkt 2 vil blive berettet af H. Mortensen.
Efter Beretningen udspandt der sig en lcengere Droftelse. Denne endte dog med, at alle anerkendte Hoved
bestyrelsens Foranstaltninger. Hvad der blev kritiseret
var kun dette, at der hverken fra Hovedbestyrelsen eller
fra Asviklingsudvalget var blevet gjort Rede for, hvad
de havde foretaget. Beretningen blev godkendt.
Det nceste punkt paa Dagsordenen var Beretning
fra Blomsterfonden, hvortil Ordet blev givet til Hovedkasserer H. Mortensen-Haderslev. Mortensen aflagde en
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udforlig Beretning over Blomsterfondens Forhold anaaaende Afviklingen af de af Petersen foretagne Udlaan
af Blomsterfonden.
Da Beretningen herom allerede er bekendtgjort i
sidste Udgave, skal vi her ikke komme noermere ind paa
de enkelte Poster. Det var en langsom Afvikling, der
maaske nok vilde vare 3 Aar, men Beretteren mente, at
man nok skulde faa alle Midlerne ind. Der foreligger
endnu til Inkassation gennem Ncevnet 6200,00 kr. Man
havde indsendt nyt Andragende til Ministeriet om at faa
det resterende Belob forlods udbetalt. Hele Regnskabet
laa til Eftersyn saa enhver havde Lejlighed til at over
tyde sig om dets Rigtighed. Hele Mortensens Arbejde
blev anerkendt ved at Forsamlingen rejste sig.
Angaaende Samarbejdet mellem Hovedbestyrelsen og
de enkelte Lokalafdelinger i Fremtiden blev under det
noefte Punkt behandlet under en ret livlig Drsftelse. Der
besluttedes at forblive tilsluttet Eentralorganisationen.
Mortensen gav en Oversigt over alle de Afdelinger der
stod i kontingentrestancer til Hovedkassen, hvorefter han
anmodede disse Afdelinger om at efterkomme det forsomte
i ncermeste Fremtid.
Under Eventuelt behandlede man til Slut enkelte
Sager bl. a. kontingentmoerkesystemets Gennemforelse
viste sig ret vanskelig indenfor de Afdelinger der laa
spredte. En kort Drostelse hertil resulterede i at henvise
dette Sporgsmaal til Behandling paa det kommende Foellesmode. Det blev meddelt at Basarudvalget vilde paabegynde Forarbejdet til den kommende Basar i ncermeste
Fremtid.
Til Sluk takkede Formanden for Amtsorganisationen
Hovedbestyrelsen fordi den var modt her til dette Mode
og han haabede at dette maatte boere Frugter for et
godt Samarbejde for Fremtiden.
Dermed var Modet sluttet ved 1 Tiden.
H. E

Afdeling Sonderborg

j

den ikke er fremkommen med Beretning om, hvad der
var bleven foretaget med H. t. de ved sidste Foellesmsde
tagne Beslutninger. Efter at de tilstedeværende Hovedbestyrelsesmedlemmer havde klarlagt Forsamlingen Forholdene godkendtes Beretningen.
Det vellykkede Mode skuttedes ved icN/2-Tiden.
5
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Bekendtgsrelse.
Ssnderborg Afdeling afholder ordinoert Medlems
mode Onsdag, den 4. September 1929, Aften kl. 8 paa
Colosseum i Ssnderborg. Dagsordenen bekendtgores paa
Modet. Om talrig Deltagelse beder

Rinkenoes Afdeling
afholder ordinoert Medlemsmode Fredag, d. 6. Septbr.
d. A., Aften kl. 8 hos Goestgiver Johs. Born. Der behandles folgende Dagsorden:
1. Beretning fra A. O's. Delegeretmode i Ssnderborg.
2. Gaasespil. Z. Eventuelt.
P. B. V.: A. Hinrichsen, Formand.
Aleääelelse tra Invaliäensevnet.
Konsultation 5or militssre Invalider oZ saadannes etterlaäte samt Kenteansogere vil at en si XMVnets Konsulenter
oS en I^äsenclinS irs Xssvnets Kontor i september ^aanell blive
attiolät i

Aabenraa, S^eksssens Kontor, 8snäergsäe 12,
äen 3., 10., 17. oZ 24. Kl. 2»<> ^tterm.

1"onäer, IVlissionskotellet, Ltoregaäe 9,
äen ö. oZ 20. KI. 2^o Sterin.
l^inZleV, l'inZleVkus, äen 19. KI. 2 Ltterm.

afholdt Onsdag den 7. August Aften Kl. 8 ordinoert Med
lemsmode paa Hotel Colosseum, hvortil ca. 50 Medlemmer var kommen til Skede. Efter at Formanden Carl
Viereck havde aabnet Modet, og den fremlagde Dagsorden
var godkendt, gik man straks over til Behandling af
denne. Det paa sidste Mode nedsatte Tremandsudvalg
der skulde befatte sig med Beskoestigelsessporgsmaalet
af Invalider og Enker aflagde Beretning. Aor at faa
et Overblik over hvor mange Invalider og Enker der
er uden Beskæftigelse har Udvalget udsendt en Bekendtgorelse til alle Medlemmer, i hvilken Udvalget henstiller
til alle dem der er arbejdslose at indberette dette til Aormanden. Udvalget har sat sig til Opgave at skaffe en
Forbedring af de nuvoerende Forhold. Det er en stor
Opgave at lose, og det vil derfor vcere nodvendig at faa
opstillet de rigtige Grundsætninger for at kunne opnaa
den hensigtsmæssige Arbejdsforssrgelse for krigsinvalider
og Enker. Udvalget haaber at der fra de private Virksomheder som fra andre Arbejdspladsers Side vil blive
vist Forstaaelse for en Gennemforelse af dette betydnings
fulde Problem, faaledes at de faa Invalider — i Sam
menligning med andre Lande — kan blive begunstiget
ved Besoettelse af passende Arbejdspladser.
Endvidere blev der aflagt Beretning fra sidste Hovedbestyrelsesmode i Tinglev. Der udspandt sig hertil en
livlig Drsftelse. Man kritiserede Hovedbestyrelsen fordi

^«Sumkloster, luvtet l^o^al,

äen 13. KI. 3^Ltterm.

IllelleVaä, KloVer L!s, äen 30. Kl. I^Ltterm.

Lkserbsek, ^ablinSs tlotel, 6en 25. Kl. Z^^term.
^oktlunä, k^rosck' Note!, äen 12. KI. 23<> Sterin.
koääinH, Hotel koääinZ, äen 4. KI. 2»v^fterm.
Invalider oZ eiterigste, samt KenteansoZere, som snsker
st Zore LruZ at ctisse Konsultationer, maa senest 3 vage inäen
clen Dato, paa bvilken 6e agter at give ^oäe, meäclele Invalidenavnet i Zonäerborg, til kvilken Konsultation 6e agter st
give ^s6e, tor at VeäkommencZes ^kter kan blive meäbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä kvilke äer ikke er l^ejli^kect
til st bliVe Ise^eunäerssZt — atboläes kun, tor saa viät levnet
rettidigt mocltager ^nme!6elser til samme.

Invaliäensevnet.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgsrelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.
Avisen
er bragt paa Posthuset Fredag, d. 30. Septbr. inden kl. 12 Middag.
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Veskceftigelse af Invalider.
Ifolge Beretning fra Hovedbestyrelsesmodet i Udgave
Nr. 5 d. A. vil det staa Medlemmerne i Erindring, at
Andresen-Tonder, havde fort forskellige Forhandlinger med
Socialministeriet bl. andet ang. Lovrevisionen, Afviklingssporgsmaalet i Petersen-Sagen osv. Formanden har ogsaa fort Forhandlinger angaaende Beskæftigelse as krigsinvalider, der er et vigtigt Problem og i hoj Grad af
stor Betydning som et Led til Forsorgelsen af Krigsin
validerne. At disse Forhandlinger har frugtet, har vi
faaet Bevis for, idet Justitsministeriet, som bekendt efter
Begoering af Socialministeriet har udstedt et Eirknloere
tilRetsproesidenterne, Underdommere og Politimestre, hvori
det paalcegges disse at underrette Invalideraadet om ledige Stillinger som kontorister, Bude. Betjente m.m. Og
saafremt Invalideraadet onsker en Invalid anbragt i disse
Stillinger, henstilles der, at behandle et saadant Onske
med störst mulig Forstaaelse. Ogsaa med Hensyn til
Meddelelser af Tilladelse til Gadehandel. Bladhandel,
Gadefotografering osv. paalcegges der Politimestrene at
foretroekke Invalider. Dette maa man jo anerkende som
et Skridt i den rigtige Retning. Den forske Lysftraale
er brudt igennem den morke Sky, og det kunde jo der
med se ud til ak det nu gaar imod lysere Tider. Det er
dog endnu en lang Vej inden Maalet er naaet. Der
findes endnu mange Steder, hvor der kan anscettes Invalider i passende Stillinger, svarende til deres Evner og
Kvalifikationer. Det er ikke saa faa Invalider der maa
leve under en kummerlig Tilvoerelse, fordi det er dem
umuligt selv at skaffe sig en passende Beskæftigelse, af
hvilken Grund de saa er prisgivet til al Elendighed. Ien
Bevcegelse som vor, har vi ubetinget Pligt til at yde
den al den Kraft og Strceben, og det er af storfte Betydning at alle faar Indblik i vore Bestræbelser for at
gore sig fortrolig med vor Organisations Maal. Beskoeftigelsesproblemet er et vigtigt Problem der maa tages
Stilling til. Det er vel ikke rigtigt, at krigsinvaliderne,
der har sat Liv og Sundhed paa Spil og mistet sin Forlighed, skal leve under okonomiske Vanskeligheder? Skulde
de ikke i Stedet for leve en Tilværelse, der giver deres
Liv Maal og Hensigt? Lad os haabe, at den Soed der
er saaet maa bringe gode Frugter.
Det har jo allerede for et Par Aar siden voeret
Hensigten — efter Initiativ fra Legeforeningen — at
underfoge, hvorvidt og hvorledes Invaliderne kan anvendes i Erhvervslivet eller Statsvirksomhederne. Alan
var den Gang klar over, at der skulde skaffes Udveje til
at beskoeftige Invaliderne, der ellers fik deres tilbagevoerende Arbejdskrceft odelagt, fordi der intet gjordes for
at skaffe disse passende Beskæftigelser.

k. Aargang

Det maatte nu vcere at onske, at der her som i andre
Lande blev indfort en Arbejdsbeskyttelse for krigsofrene.
Der maa loegges en Plan for hele Arbejdet. Ordningen
i andre Lande maa studeres. Gennem Artikler i Dagspressen, Bekendtgorelser. Plakater, Moder eller ved personlige Henvendelser til Arbejdsgiverne, kan der gores
et Arbejde for at faa vakt alles Opmcerksomhed, saa det
kan blive enhver klart, hvilken Pligt man har overfor
krigsinvaliderne. Der vilde her kunne opnaas adskilligt.
Det gcelder bare om at tage sat. Hvor der er en Vilje,
er der ogsaa en Vej. IEngland for Eksempel gik man
frem efter ncevnte Plan. Der blev i ganske kort Tid
skabt en god Stemning for Losningen af denne Opgave,
som snart blev en Folkesag for hele Landet. Det hele
blev bygget paa en gennemfort Decentralisation.
Denne Ordning er bleven prakticeret siden 1921,
hvorefter den senere blev lovscestet. Ogsaa en Rcekke
kommuner og private Selskaber har ligeledes fulgt denne
Ordning. Som ncevnt, der er mange Veje at gaa.
Hovedsagen er den, at Organisationen tager Sagen i
Hcende og soetter det som sin Opgave at forberede
og foreloegge Rigsdagen et Forslag ang. krigsofrenes
Forsorgelse, der i Hovedsagen gaar ud paa. at der skaffes
Muligheder for Ansoettelse af krigsbeskadigede.
^

krigsenke kongres.
Den 18. August d. A. overværede to krigsenker fra
Tonder den af «Gauvorstand des Gaues Schleswig-Holstein" afholdte krigsenke Kongres i Elmshorn.
Vi afrejste Sondag Morgen Kl. 6 ^ fra Tonder og
ankom omkring 11-Tiden til Elmshorn. Da kongressen
havde begyndt prcecis kl. 10^. kom vi ikke tids nok til
at overvoere Aabnmgshojtideligheden.
Den store Sal i Hotel „Earlstal" var fyldt til Tromgsel
af kvinder fra hele Slesvig-Holsten og langt derudover.
Vi Tonderanere blev fcerlig Genstand for en hjertelig
Modtagelse. Det var den anden kongres, de indenfor
„Reichsbund" sammensluttede krigsenker, afholdt separeret,
kammeratinde Harnoß, Berlin, holdt et udforligt Foredrag om „Reichsbund"s Kamp for at opnaa gennemfort
en tilstrcekkelig krigsenkeforsorgelse. Hele Modet stod fast
om dette Motto: Alle Völker wollen Frieden, Frieden
jedes ZNenschenherz. Talerinden betonede, at alle krigsenker lcengtes ester en indre Fred, som kun kan gives
ved en tilstrcekkelig okonomisk Forsorgelse. Denne onskede
Fred forstyrres ofte gennem den okonomiske Nod og bliver
heller aldrig varig, saalomge de okonomiske Vanskeligheder
ikke er afvejebragt. Sorgen for det daglige Brod til fig
og sine koere knuser krigsenken og undergraver hendes
Helbred. Gang paa Gang lod det under krigen: „Fcedrelandet vil aldrig glemme de Ofre, krigen vil bringe.

»Krigs-InvalidenMen hvor man
skuer hen — overalt det samme — er krigsofrene forlcengft bleven glemt: og mest er vel krigsenkerne bleven
glemt, som dog har bragt det storste Offer. Som et Skrig
af dybeste Hjerte lod Ordet: „Vi Krigsofre og vore
Ofre er forglemt." Er vore Moend, som har maattet
lade deres Liv for Fædrelandet, vel tilfredse med. naar
de saa, hvorledes Moderen — der dog i forske Linie er
den der oplcerer og giver Bornene et Hjem — altid maa
se sig om efter en eller anden Bibeskæftigelse.
Da Tiden var fremskreden og Sulten lod sig mcerke,
blev Modet afbrudt kl. 1^/2 for at holde Middagspause.
Om Eftermiddagen kl. 3 samledes alle Deltagere
igen for at hore et Referat af Fru Johanne Reitze, Hamborg Al. d. R. over Emnet: „Hvad kan krigsenkerne
vente sig af Rigsdagens Arbejde?" Talerinden fremforte, hvorledes forskellige Medlemmer af Rigsdagen
havde indset og satte alt ind paa at forbedre Forsorgelsen.
Hun opfordrede alle krigsenker til at staa fast sammensluttede, kun gennem et ivrigt Medarbejde er det krigs
enkerne muligt at erhverve sig den plads, der i det
offentlige Liv tilkommer Eder. TlaarI360 000 krigsenker
holder sammen, er I en Magt og kan selv sende Eders
Medlemmer ind i Rigsdagen. Ved 6-Tiden blev Modet
hoevet og man samledes om et foelles Kaffebord. ITilslukning hertil fandt der en Bortlodning Sted, hvor man
kunde vinde mange smukke Genstande til Minde om Elmshorn. En opmuntrende, lcererig og kon Dag var til Ende.
Vi begav os fulde af nye Indtryk, men ogsaa trcette, til
vort Logi.
Vi Tonderanere gjorde os ikke saa lidt Tanker bagefter: 1. Hvor vigtigt det er at opretholde Forbindelsen
med kammeratinderne hinsides Grcensen. 2. Hvor de har
meget, der er bedre og fordelagtigere indrettet f. Eks.:
Borneforsorgelsen udover det 18. Leveaar til videre Faguddannelse. Er denne ikke helt tilstrækkelig, saa kan Borvene dog faa en Medhjcelp op til det 24. Leveaar, altsaa
indtil Uddannelsen er afsluttet. Som Goester maa ogsaa
vi fornemme, at Borneforsorgelsen ophorer efter det fyldte
18. Aar, der, hvor Udgifterne egentlig begynder. 3. Maa
vi udrede Skatter og Sygekassepenge af vor Understottelse,
saa er Renten i Tyskland helt fritaget for at svare Skat
og saar endda ved Siden af Understottelsen en Medhjcelp
i Sygdomstilfælde.
Paa lignende Maade maa vor Organisation her
ogsaa troede ind for os. Ogsaa her hedder det: „Enighed
gor stcerk."
Fcedrelandets Tak er Eder sikret."

T a n d e r , i September lSZg.

^ hauschild,

Jnvalidencevnets Virksomhed.
Beretning om Virksomheden i Tiden fra 1. April 1928
til 31. Marts 1929. - IInvalide- og Efterladterente
er der ialt udbetalt 3,6 ZMll. kroner

IFinansaaret 1928—29 har Antallet af nye Andra
gender om Tildeling af Invalide- og Efterladteforsorgelse
ligesom i det foregaaende Finansaar vceret jcevnt aftagende, hvorimod Antallet af Andragender er steget noget.
Af Efteruudersogelser af krigsinvalider er der i
afvigte Finansaar foretaget 180.
Ara 1. Juli 1928 har Ncevnet med Ministeriets
Billigelse foretaget en Omloegning af konsulentvirksomheden gasende ud paa, at de faste konsulentkontorer i

Aabenraa og Tonder nedlagdes samtidigt med. at der
i de ncevnte Byer samt i en Rcekke centralt beliggende
Landsbyer af en Udsending fra Noevnets kontor og en
af Ncevnets to konsulenter efter Behov afholdtes konsulkationer, ved hvilke Invalider, efterladte og Rentesogere
kunde faa Lejlighed til at drofte Sporgsmaal vedrorende
deres Forsorgelsesforhold.
Af disse Konsultationsmoder er der navnlig i den
forste Del af Finansaaret gjort ret flittigt Brug.
paa de i Lobet af 1928-29 afholdte Moder har
Noevnet truffet Afgorelse om ialt 289 Renteandragender,
og der er saaledes fra Ncevnets Oprettelse indtil Udgangen af Marts 1929 behandlet og truffet Afgorelse om
ialt 4565 Andragender.
Der er blevet foretaget 180 Efterunderfogelfer af
krigsinvalider, og disse Undersogelser har i 107 Tilfcelde
fort til forandret Fastsættelse af Renten.
Ncevnet har i Beretningsaaret truffet Afgorelse i
22 Andragender om kapitalassindelse. Af disse blev 6
bevilget, 12 afvist, fordi Invaliditeten ikke kunde anses
som en simpel kirurgisk Skade, 3 blev afvist, fordi Omstceudighederne ikke talte for en kapitalaffindelse, og 1
fordi Erhvervsindskrcenkningen ved den foretagne Undersogelse maatte nedscettes til under 10^.
IHenhold til § 9, 1. Scetning, er der i Beretningsaaret udbetalt 8340 kr. i kapitalaffindelse, og i Henhold til
Bestemmelsen i 2. Scetning af § 9 er der til 5 Invalider
udbetalt Affindelsessummer til en samlet Sum paa
10 500 kr.
Det samlede Antal af de af Ncevnet fra dets Oprettelse den 1. Februar 1921 indtil 31. Marts 1929 be
handlede Invaliderentesager (nye Andragender, Andragender om Forhojelse af Invaliderenten og Efternndersogelser af Invalider) ndgor 6337.
Af de i 1928—29 foretagne Renteanvisninger og
Reguleringer skal fremhceves: Der er anvist 46 nye Inva
liderenter og 7 Enke- og Bornerenter.
Af Reguleringer er foretaget: 1. Afkortninger af
krigstillceget ved 2556 Invaliderenter; 2.I133 Tilfcelde,
hvor Efteruuderfogelsen af Invalider har fort til en
anden Fastsættelse af Renten; 3.I 3 Tilfcelde, hvor der
ved Invaliders Ansættelse i Skats- resp. kommunaltjenesten, maatte foretages lovbefalede Fradrag i Grundrenten; 4.I 83 Tilfcelde, hvor Invalider er indlagt til
Behandling paa Helbredelsesanstalter; 5.I 283 Tilfcelde,
hvor Forbindelsen med Laanekassen for Sonderjylland
har nodvendiggjort Regulering af Renten; 6.I 298 Til
fcelde, hvor Born, for hvilke der udbetaltes Efterladterenter, er fyldt det 18. Leveaar.
Fra April 1928 til Marts 1929 udbetaltes 1856617,98
Kr. i Invaliderente og 1782985,95 kr. i Efterladterente.
ialt 3589 603.93 kr.
Der udbetales ultimo Marts 1929 for April Maaned:
2511 Invaliderenter med 150284,84 kr. og 1826 Efterladterenter med 138846,39 kr.; ialt: 4337 Renter med
et samlet Belob paa 289131,23 kr.
Endvidere er der i Aarets Lob behandlet 7 Andra
gender om Tilkendelse af en Affindelsessum ved krigseukers Iudgaaelse af Abgteskab. Disse 7 Andragender er
bevilget med et samlet Belob paa 13104,00 kr.
Fra 1. April 1928 til 31. Marts 1929 er 17 Invalider» afgaaet ved Doden. og i 6 Tilfcelde er der tilkendt
disses efterladte Forforgelse, fordi Doden skyldtes Rentelidelsen.
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Almindelig Sygehjoelp m. m. 3 Henhold til Z 16.
punkt 1. i Lov Ar. 100 af 29. Marts 1924, er der udstedt 2311 kavtiousbevifer til Loeger, Apoteker, Badebehandling og Massage.
I det forlobne Regnskabsaar er der endvidere af
Ncevnet indlagt til Behandling: 71 Invalider paa Statshospitalet i Sonderborg, 42 paa forskellige Amts- og
Bysygehuse, 40 paa Tuberkulose-Sanatoriet og scerlige
Hospitaler, 7 paa kur- og private Helbredelsesanstalter.
Der er til fuldstcendig blinde ogInvalider, der har mistet
det ene Oje, leveret ialt 73 kunstige Ojne, idet der foruden
det Oje eller de Ojne, som straks blev taget i Brug. er
udleveret henholdsvis 1 eller 2 Reserveojne til hver af
de paagceldende Invalider.
Den almindelige Sygehjcelp til militcere Invalider
har fra 1. April 1928 til 31. Marts 1929 medfort en
samlet Udgift paa 97 300,33 Kr.
Der er i Tiden fra 1. April 1928 til 31. Marts
1929 til 17 Invalider udbetalt Laan fra den sonderjyske
Laanekasse med et samlet Belob paa 26186,43 Kr.
Hermed er der ialt bevilget Laan til 1140 Invalider
med et samlet Belob af 1971269,66 kr.
Til „Sonderjysk Fond" er der i Aarets Lob fremsendt
175 Andragender fra Invalider og efterladte om Understottelfe af Fondens Midler, og i 111 Tilfcelde har Ncevnet besvaret diverse Foresporgsler fra Fonden.
paa det til Noevnet knyttede Bandagen er der fra
1. April 1928 til 31. Marts 1929 til Fordel for militoere
Invalider udfort en Rcekke Arbejder.
Efter Bestilling fra Invalideforsikringsfonden i kobenhavn, Statshospitalet i Sonderborg, forskellige andre
Sygehuse samt fra Sygekasser og fra privat Side er der
i ovenncevnte Tidsrum ligeledes udfort forskellige Arbejder.
Korrespondancen har i det forlobne Ainansaar omfattet 38525 ind- og udgaaeude Postforsendelser.
Ved Ainansaarets Udgang raadede Ncevnets Arkiv
over ialt 8956 Personalakter.

Invaliden.
Aedensiaaende Artikel har staaet i Berlingske Tidende den 9. Aug. 1929.

Aar igennem havde Ian Gravesand famlet for at
naa^frem til Aorsiaaelse, men stadig var der noget nyt, som
kom ham paa tvoers, noget uoverstigeligt, der spoerrede
for Losningen.
Ian havde meldt sig som frivillig da krigen brod
ud, og det var jo saa selvfolgeligt, men Claus havde let
ad ham — han skulde ikke af Sted for de hentede ham.
Ian var borte i halvtredie Aar, og da han kom
tilbage var han floenget paa kryds og tvcers og nodtorftigt lappet sammen igen — en Las af et Menneske.
Claus havde slet ikke vceret borte. Hans lille Hokerbutik var under krigen vokset til at blive en Levnedsmiddelfabrik, og han selv var Gang paa Gang bleven
reklameret som uundværlig hjemme.
Men Claus Uddenthal lo ikke mere ad Ian — han
voerdigede ham ikke en Gang et Blik, for Landet var jo
fuldt op af Invalider.
Ian huggede sig igennem Tilværelsen i Maanedernes
forste Uger, men i de sidste Uger sled han sig igennem,
sultede og ventede paa den forske, der skulde bringe ham
Skillingerne, der var hans Pension.
Den var for lille — alt for lille, men hvad var
der at sige til det — Staten havde ingen Penge, og han

var ligesaa overslodig, som alle de andre — aldeles
overslodig.
Men Claus Uddenthal havde Penge — Hundrede
tusinder, og han fik stadig flere, mange flere, end han
behovede og havde Brug for.
I gamle Dage havde Ian aldrig spekuleret over
Livet og Tilværelsen, for han havde ikke haft hverken
Tid eller Brug for Spekulationer.
Han arbejdede de seks Dage om Ugen som andre
Mennesker og fik sin Ugelon hver Lordag, hvad var der
at spekulere over.
Nu var det anderledes, for han havde Tid til det.
han var jo overslodig. Og ikke alene, at han var over
slodig, men han var ligefrem i Vejen — baade for sig
selv og for Staten.
Hver Maaned betalte Staten ham nogle Penge, som
han slet ikke ydede noget for. og som ligefrem forhindrede
ham i at komme bort fra Livet.
Da han var Soldat, havde han faaet sin Lonning,
det var saa rimeligt, for Staten skulde lige saa godt be
tale som enhver anden, der fik gjort et Arbejde, men
hvorfor skulde den betale til en Mand, der ikke arbejdede?
De andre snakkede nok om Fædrelandets Taknemmelighed og saadan noget, men det horte ingen Steder hjemme.
Naar en Mand arbejdede, skulde han have Lon, men han
kunde ikke forlange Lon, naar han ingenting bestilte.
De andre haanede ham, naar han sagde det, og saa
blev Folgen, at Ian borede sig mere og mere ind i sig
selv. Hans Hoved vcerkede ogsaa stadig mere — baade
af Spekulationerne og af Saaret fra dengang.
Indtil han fandt en Losning
Det var den sidste Dag i Maaneden, han havde
brugt sin sidste Skilling, han var kvit med Staten, og
Staten kunde bruge hver Skilling, som den havde tilovers.
Hvorfor skulde han saa sulte for Statens Penge, for andet
var det jo i Virkeligheden ikke?
Men ingen skulde sige ham paa. at han ikke havde
vist Staten skyldigt Hensyn — alle tre Hcederstegn vilde
han have paa, det var han Staten skyldig, for den havde
iaar givet ham Penge, uden at han havde givet noget
til Vederlag.
Det var en af Claus Uddenthals Arbejdere, der
trak ham op af Vandet den folgende Morgen, og Claus
stod og kommanderede: Saadan — vend ham om — lad
os se paa ham.
Da farvedes hans kinder morkerode af Harme:
— Ja, det var jo ncesten, hvad man kunde vente
af saadan en — hvilken Sjofelhed — Gemenhed — skamskoender han sit Land ved at tage alle sine Hcederstegn
paa, naar han gaar ud for at drukne sig. —
Vilhelm Groß.

I Tyskland
er Antallet iflg. en Bladmeddelelse, as Forsorgelsesberettigede krigsinvalider steget ret betydeligt fra ca. 761000
i 1928 til godt 807 000 i 1929. Denne Stigning skyldes
at af det Antal Invalider, der for en Del Aar siden blev
affundet under den Forudscetning, at de var i Stand til
at forsorge sig selv, nu atter er bleven forsorgelsesberettigede. Ogsaa Antallet af forsorgelsesberettigede krigsenker er steget med ca. 2000. Som det fremgaar af
ovenstaaende, har de en Gang affundne Invalider i Tyskland, saafremt der indtrceder en Forvoerrelfe eller Nedscettelse af Erhvervsprocenten, krav paa fremtidig For
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sorgelse. Da vor Lov ikke hjemler nogen Ret til ak yde
en saadan fremtidig Forsorgelse. maa Invaliderne have
mange Betænkeligheder inden de lader Renten kapitalisere.

Bognyk.
Vor Broderorganisation „Reichsbund der Kriegsbe
schädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen"
har tilstillet Redaktionen et Eksemplar af noevnte Organisation udgivet Brochure (et lille Skrift der omhandler ..den
anden Bestemmelse for Gennemforelsen af Rigsforsorgelsens § 7 (ortopædiske Forsorgelse) af 8. Maj 1929 og af
Tillægsbestemmelsen af 22. Juni 1929" og bedt os om
at anbefale den til vore Medlemmer. Den kan kun faas
gennem ..Bundesleitung des Reichsbundes der Kriegsbe
schädigten u. s. w." mod Forudbetaling af 25 Ore. For
at spare paa porto for de enkelte Medlemmer, som kunde
onske ak have denne Brochure, er Redaktionen villig til
at modtage Bestilling paa denne indtil den 20. Oktober
d. A., for saa at foretage en Sammelbestilling hos
Reichsbund. Det vil derfor voere mest rigtigt, om hver
Lokalafdeling overtog Bestillinger for de Medlemmer,
der onsker et Eksemplar tilstillet, og at Afdelingen saa
hurtig som muligt giver disse videre til Redaktionen
eller kil Hovedkasserer H. Mortensen, Haderslev. Bro
churen er paa 24 Sider, og vi skal her idet vi kun kan anbefale Skriftet gengive «Reichsbunds" Udtalelser:
«Die Broschüre Reichsversorgungsgeseh in der Aassung vom 22. Dezember 1927", Schrift Nr. 9 des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, hat durch ihre Handlichkeit,
Übersichtlichkeit und Vollständigkeit taufenden von Beziehern
wertvolle Hilfe geleistet. Die darin enthaltene Verordnung über die orthopädische Versorgung und die ErgänZungsbestimmungen liegen nun in der obigen Schrift
Nr. 13 in ihren neuesten Fassungen vom 8. Maj 1929
und vom 22. Juni 1929 vor. Die bekannte guke Ausstattung und der äußerst niedrig berechnete preis empfehlen
die Broschüre jedem zum Bezüge, der das ..ReichsVersorgungsgesetz" vom Reichsbund der Kriegsbeschädigten
hat.
Red.

Amtsorganisationens Basar.
Med forventet Tilladelse agter Amtsorganisationen,
i Lighed med de forudgaaende Aar, at afholde en Basar
paa Centralhotellet i Dagene den 2. og 3. November.
Udvalget der kun har voerer sammen en Gang kan paa
nuvoereude Tidspunkt ikke meddele, hvad Nyt Basaren
vil komme frem med i Aar udover Afholdelse af en stor
Bortlodning af 30 vcerdifulde Gevinster til en samlet
Voerdi af 1500 kr. Desforuden Tombola, Lykkehjul o.m.m.
De Midler, der her indvindes, gaar ud igen til Hjoelp
til konfirmation. Syge- og Begravelseshjalp kil vore
Medlemmer. Vi haaber at alle, baade i By og paa
Land, vil voere med til at skotte og fremme en god Sag.
der kroenger til al den Stotte den kan faa. Alle maa
soette sine kroester ind igen ude i Lokalafdelingerne for
at soelge saa mange Lodsedler som muligt. Ellers vil
alt blive foretaget efter den samme Fremgangsmaade.
der er kendt fra de forrige Aar.
kammeratinde og kammerat voer med til at ogfaa
denne Basar maa blive vellykket til Gavn og Hjoelp sor
vore troengende. Asloeg Basaren et Besoa den 2. eller
3. November.

Vekendtgorelse.
Det bekendtgores herved at Haandvoerkere der staar
af Foreningen og som kunde onske at udstille Mobler eller andre Genstande lavet paa eget Vcerksted, ved vort Basar i Dagene den 2. og 3. November
paa Centralhotellet i Sonderborg, maa enten personliq
eller skriftlig henvende sig til Formanden, Hans Petersen
Bjerggade 25, Sonderborg til senest den 25. Oktober 1929^
Udvalget.

I
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Augustenborg Afdeling

afholder stort Gaasespil om Goes. A5nder, Harer m. m.
i Hundslev kro Lordag, den 12. Oktober 1929, Aften
kl. 8. Efter Gaasespillet Bal tit kl. 3 for Foreningens
Medlemmer med indbudte Goefter.
Om talrig Deltagels- beder

Bestyrelsen.

Rinkenoes Afdeling
afholder stort Lottospil om Goes, 2Ender og Harer m. m.
Sondag, den 6. Oktober. Aften kl. 7^ hos Gæstgiver
Chr. Schmidt i Sandager, med efterfolgende kaffebord
og Lejlighed til en Svingom.
De omliggende Afdelinger indbydes venligst.
P. F. V.: A. Hinrichsen.

Laan!

Svarporto vedlcegges.

fra 300 ZM. op til enhver Storrelse imod Hypothek og
Mobel-Sikkerhed. paa kortere og loengere Tid, besorges

Carl Viereck. '

"Mgaaende.
Alsgade 9.

Sonderborg.

Telefon 420.

Hleääelelse 5ra Invaliäensevnet.
Kon8ultation kor militgsre Invaliäer oZ 8aa6anne8 efterlaclte 8smt k?entean3SZere vi! af en af I^eevnet8 Kon8ulenter
0Z en I^68en6inZ fra 5Isevnet8 Kontor i Oktober ^laaneä blive
afkolcZt i

Aabenraa, S^Zekassens Kontor, SsnäerSaäe l2,
clen

2., 8., 15., 22. og 29. Kl. 2 n Sterin.

I'onäer, ^lissionsbotellet, StoreZaäe 9,
6en 10. oZ 24. Kl. 2^ Lfterm.
l'inZleV, ^inHleVbus, 6en 17. Kl. 2 Sterin.

I^oSumkloster, Hotel KoMl, äen 11. Kl. Z i5
HelleVstl, KlsVer k!8, äen 30. Kl. I^^fterm.
Lkserbsek, ^ablinSs Hotel, äen 25. Kl. Z^^fterm.
^oktlun«!, k^roscb' Stotel, äen 18. Kl. 2^o ^fterm.
Stotel ksck^inZ, äen 4. Kl. 2^ Lfterm.

Invalider oZ efterladte, 8amt k?enteari8oZere, 8vm on8ker
at Zsre LruZ af 6i88e Kon8ultalioner, maa 8ene8t 3 Dage inäen
den Dato, paa bvilken cle agter at Zive ^säe, mecläele Invalidenssvnet i LsnäerborZ, t!I bVilken Konsultation äe agter at
give ^oäe, for at Ve6kommenäe8 Eliter kan blive meclbraZt
til Kon8ultgtionen.
Kon8ultationerne — Veä bvilke 6er ikke er l^ejli^keä
til at blive IseSeun^ersoHt — aftioI6e8 kun, for 8aa viclt >Isevnet
rettidigt moätaZer ^nmelclel8er til 8amme.

Invaliclensevnet.
Avisen
er bragt paa Posthuset Tirsdag, d. I.Oktober, inden kl. 12 Middag

.Krigsinvaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, kastaniealleö, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg. Telefon 245.
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for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar. 8

^

Sen 1. November IM

Mindestenen
for de faldne 1914-18 fra Havnbjerg Sogn
(Eftertryk af denne Artikel forbydes).

Paa Havnbjerg Kirkegaard rejstes den 21. November
1921 en Mindesten for de i Verdenskrigen faldne fra
Sognet. Stenen er en 5 m hoj Obelisk, som bcerer Navnene paa 40 faldne fra Byerne Havnbjerg. Lavensby.
Elsmark, Lunden og Brandsbol.

Mindestenen i Havnbjerg Sogn

!>. Aargang

For en Del Aar siden er Stenen klovet ud af en stor
Granitblok, som var udgravet i en Eng paa Brandsbol
Mark ved Sandvigstrand, hvor der fra Istiden henligger
flere af den Slags store Granitkolosser begravede i Eng
bunden. Der skal efter sigende have voeret 8 10 saadanne Stykker af samme Blok. Da Menighedsraadet
gjorde Forberedelse til at finde en passende Sten til
Mindesmærket, fik de denne forceret af Brodrene Jepsen
fra Brandsbol. Stenen var af smuk Granit vel egnet
til dette Brug, og da den tilmed er funden paa Sognets
Enemoerker, tog Menighedsraadet med Tak imod Gaven.
Den blev derpaa transporteret til Sonderborg. og
Arbejdet udfort der af Sten- og Billedhugger Iversen.
Midlerne til Stenens Tilhugning, Afslibning og Oprejsning er samlede ved frivillige Bidrag, samt ved en
Indsamling i kirken paa Afsloringsdagen.
Over Navnene paa de Faldne er indhugget: Minde
over 40 Moend af Havnbjerg Sogn. som maatte ofre
Livet i Verdenskrigen 1914—18 og neden under Navnene
staar „paa Gensyn i Fredens Rige." Ved Afsloringsfesten talte foruden Sognepræsten pastor Clausen. Provst
Thyssen fra Ulkebol som holdt en gribende og stemnings
fuld Afstoringstale paa kirkegaarden. samt Pastor Eriksen
Asserballe, der selv havde deltaget i krigen.
Provst Thyssen overgav Stenen til Menighedsraadets
Omsorg og Fredning. Menighedsraadsmedlem H. Clausen
udtalte derpaa paa Menighedsraadets Vegne en Tak til
Talerne og til alle der havde ydet deres Vidrag til
Mindesmærkets Rejsning, og for den hojtidelige Dag der
skulde hoedre vore faldnes Minde.
Eftet 8 Aars Forlob er der nu opvokset en smuk
Beplantning rundt omkring Mindestenen af forskellige
Troesorter og Prydbuske, og den smukke Plads er omgivet
af et kont tilvokset Taktshegn. Hele Anlceget tager sig
nu meget skont ud ved Indtrædelsen igennem Kirkegaardsporten, hvor Stenen staar lige til hojre.
Hans Clausen. Havnbjerg
fodt 15. 4. 1887 t 7. 9. 1914
Hans Lorenzen Havnbjerg
fodt 28. 3. 1890 t 9. 9. 1914
Hans Peter List. Lavensby
fodt 26. 6. 1876 t 2. 10. 1914
Chr. Petersen, Lunden
fodt 22. 10. 1890 5 10. 12. 1914
Jorgen Sorgensen, Brandsbol
fodt 5. 10. 1877 -i- 12. 1. 1915
Hans Jepsen, Brandsbol
fodt 6. 4. 1892 5 17. 2. 1915
Andreas Krogh. Lavensby
fodt 14. 8. 189Z -i- 6. 6. 1915
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Jorgen I. Schmidt. Lavensby
fodt 3. 8. 1879 1- 27. 6. 1915
Richard Tomsen, Havnbjerg
fodt 8. 7. 1884 -i- 3. 9. 1915
Christen Pr. Julius, Brandsbol
fodt 15. 11. 1874 5 14. 9. 1915
Carl Julius, Brandsbol
fodt 18. 3. 1888 -i- 23. 10. 1915
Christian Jensen, Lavensby
fodt 13. 11. 1889 -i- 12. 12. 1915
Clans Hellesoe, Lunden
fodt 9. 10. 1887 5 21. 12. 1915
Asmus P. Julius, Brandsbol
fodt 4. 8. 1876 -i- 28. 2. 1916
Laur. Christensen, Brandsbol
fodt 3. 2. 1887 -i- 20. 8. 1916
Jacob Autzen, Brandsbol
fodt 17. 12. 1884 5 23. 8. 1916
Theodor Clausen, Havnbjerg
fodt 8. 10. 1891 1- 4. 9. 1916
Hans Christensen, Havnbjerg
fodt 16. 7. 1894 -j- 12. 9. 1916

Jorgen Nissen. Brandsbol
fodt 24. 5. 1886 5 7. 10. 1916
Peter Jessen, Brandsbol
fodt 14. 8. 1885 5 3. 4. 1917
Chr. P. Honborg, Lunden
fodt 11. 1. 1893 t 23. 4. 1917
Lorentz Hoffmann, Lunden
fodt 11. 12. 1895 1- 20. 7. 1917
Jens Christensen, Lavensby
fodt 22. 3. 1877 5 19. 8. 1917
Franz Zimmermann, Lunden
fodt 29. 1. 1896 5 20. 8. 1917
Cdeval Mai, Lunden
fodt 29. 1. 1880 5 10. 9. 1917
Jorgen Jepsen, Lavensby
fodt 27. 4. 1892 t 27. 9. 1917
Hans Schmidt, Havnbjerg
foot 26. 11. 1896 t 29. 10. 1917
Hans Hansen, Havnbjerg
fodt 11. 4. 1885 1- 7. 11. 1917
Lauritz L. Schmidt, Brandsbol
fodt 27. 2. 1897 1- 20. 11. 1917

Peter Clausen, Havnbjerg
fodt 18. 8. 1896 -i- 22. 11. 1917
Jorgen Rasmussen, Lavensby
fodt 23. 10. 1873 5 29. 1. 1918
I. H. Dominicussen, Brandsbol
fodt 23. 6. 1879 t 11. 6. 1918
Lauritz H. Schmidt, Brandsbol
fodt 2. 2. 1899 5 4. 7. 1918
Jorgen Fangel. Brandsbol
fodt 23. 4. 1892 5 8. 7. 1918
Christian Hansen, Havnbjerg
fodt 18. 11. 1895 5 29. 7. 1918
Christen Andersen, Lavensby
fodt 30. 11. 1899 -i- 12. 8. 1918
Jorgen Lassen, Lavensby
fodt 5. 8. 1886 -i- 24. 8. 1918
Erich Jepsen, Brandsbol
fodt 12. 10. 1894 5 25. 8. 1918
Otto Grimm, Lavensby
fodt 15. 10. 1889 t 21. 10. 1918
Jorgen Nissen, Brandsbol
fodt 5. 3. 1888 5 21. 10. 1918

som helst Hensyn til. Det fremgaa bl. a. af mine Sygeakter: under Behandlingen (af Fodlidelsen) ..Temperaturforhojelse og Riven i alle Led."
Denne Anmcerkning
Efterfolgende Artikel staar til Indsenderens eget Ansvar.
af Lazaretloegen blev altsaa til en Tid skreven, hvor
Red.
hverken Loege eller jeg toenkte paa senere Rentekrav, og
Siden 1922 soger jeg om Forhojelse af min ZMlitoer- uden min Medvirkning. Under krigen havde jeg forinvaliderente. Jeg er ikke i Stand til at antage en skellige Sygdomme saasom. Blodgang, Lungebetændelse.
eller anden Beskæftigelse og desuagtet modtager jeg Tarmkatarr o. s. v. Ester krigen indfandt der sig
kun en Rente regnet efter 10 "/o Invaliditet. Cndskont Smerter i de forskellige Legemsdele, soerlig i knceerne.
der foreligger Beviser, vil man ikke anerkende min Nerve- Fodderne og i den venstre Hofte.
og rheumatiske Lidelse som Folger fra krigen, men anerHerr Gehejmeraad Dr. Hansen, Haderslev, behandlede
kender kun en Fodledbeskadigelse.
mig i Aaret 1919, som Dr. Grevsens Stedfortræder. I
Da jeg den 4. August 1914 meldte mig til krigs hans Attest hedder det efter Omtale angaaende Fodlidelsen:
tjeneste, som en 19-aarig ung og rask Mand, toenkte Der er bestemte Tegn for kronisk Rheumatismus i venjeg ikke paa at jeg senere en Gang i hele 6 Aar skulde sire Fodled og i knoeene, foruden Tegn paa Neuralgi,
komme til at söge ja ncesien bede om ak faa mine Rentekrav
der ytrer sig i Patientens Tale og hele Boesen. Det
tilkendt. Den 18. Juli 1919 indgav jeg det forste An maa antages, ak han, som han selv siger, har voeret sund
dragende om Rentetilkendelse paa Grund af en Bevce- og rask for han meldte sig til krigstjenesten. Da hans
gelsesindskromkning i venstre Fod. Denne Lidelse har Nervelidelse begyndte i Aaret 1919 maa man gaa ud
jeg paadraget mig ved at styrte ned i et Granathul. fra, at hans Neuralgi og hans kroniske Rheumatismus
Efter nogle Tllaaneders Forlob blev der tilkendt mig en antagelig maa vcere Folger fra krigen. Hr. Or. Kock har
Rente, regnet efter 10"/o Invaliditet. Den 13. November ogsaa om ikke saa bestemt, udtalt sig paa lignende Rlaade.
1922 ansogte jeg saa om Rente for min Nerve- og rheu
Hr. Dr. Grevsen skriver i sin Attest: Jeg har bematiske Lidelse, en Lidelse, som jeg der ogsaa fremgaar handlet ham siden 1919; ret ofte for Riuskelrheumatismus
af nedenstaaende fremforte Beviser — allerede behandledes
og Neuralgi. Han lider desforuden af Leddegigt i venstre
for under Lazaretbehandlingen under krigen, men som Fodled. Alle disse Lidelser er at tilbagevise til krigens
jeg ikke tillagde videre Betydning, da jeg forste Gang mange Anstrengelser og Besværligheder. Han paastaar
ansogte om Rentetilkendelse. Imidlertid forvirrede Li- ak have voeret fnldstoendig sund og rask da han drog
delsen sig. I Oktober 1923 fandt der en Efterunderso- ud i krigen. Efter mit Skon er alle Lidelser som krigsgelse Sted. Invalidencevnets saavel som Invalideraadets besværligheder. — Sygekassen i Haderslev har atte
Afgorelse lod paa, at jeg ikke kunde gore krav paa mere steret, at jeg i Aaret 1921 har ligget syg i 113 Dage og
end 10 ^/o. Rlin Nerve- og rheumatiske Lidelse blev ikke i 1922 75 Dage paa Grund af Rheumatismus. Flere
bestridt, men i hvert Fald kunde den ikke anerkendes Arbejdsgivere attestterer, at jeg fra 1919 gentagne
som en Folge af krigen. Begge Instanter var bekendt Gange har maattet nedloegge Arbejdet grundet paa min
med folgende Forhold, som de slet ikke har taget noget Lidelse.

Urekfcerdig Behandling
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Begge Instanter bestrider ikke Lidelsens Tilstedevoerelse, dog vil de, som sagt, ikke anerkende dem som
en Folge fra krigen. Da jeg ikke er 2/z erhvervsudygtig
og saaledes ikke kan gore krav paa Civilinvaliderenle.
har jeg blot at finde mig tilfreds med min Skoebne:
10 "/o Rente, endskont mindst 3 Attester klart beviser, at
det handler sig om en krigslidelse.
Da jeg ved at den Stilling begge Instancer indtager
er i Modstrid til den Aand der hersker indenfor Invalidesorsorgelsen. vil jeg ikke give mig i Ro. forend jeg har
faaet tilkendt min selvfolgelige Ret til at nyde en pas
sende og tilstrækkelig Rente. Det gor mig ikke troet, at
man henlcegger mine Protestskrivelser til Invalideraadet
til Akterne uden at besvare dem. Jeg vilde da nodig
straffes for, fordi jeg ved Indsendelsen af mit forste Andragende var for beskeden til — idet jeg undlod at söge
Rente for min Nerve- og rheumatifke Lidelse — at ville
berige mig paa Statens koster, saaloenge jeg mente at
min Nervelidelse ikke var til Hinder for mit Arbejde.
Skal et saadant Forhold straffes, saa vil jeg raade andre
Krigsinvalider til at voere spekulativ ved Forfolgelsen as
deres Rettigheder. Jeg indrommer gerne, at det ikke
altid er let at konstatere om Rheumatismus og lignende
Sygdomme er Folger fra krigen; men i dette Tilfoelde,
hvor det tydeligt fremgaar af Sygeakterne, skulde et saadant Sporgsmaal vel voere udiskutabelt. Saa lcenge man
ved Invalidenoevnet og Raadet kun behandler Loegeerkloeringerne fra mine Lazaretlceger og Husloeger som en
Lap Papir, forholder jeg mig ikke i Ro med mine Protesier og gentager atter og atter mine krav indtil jeg
faar tilkendt mig min Ret.
Bemoerke vil jeg endnu, at Noevnets Overloege i
Sonderborg tilsyneladende klamrer sig ved en Attest udstedt af en Reserveloege i Aaret 1922, i hvilken Over
ingen soerlig finder Behag. Det hedder bl. a. i denne
Attest at jeg dengang led af ..dilirium tremens". Vedkommende Reserveloege har faktisk, paa Grund af et
Nerveanfald jeg dengang havde, affattet en saadan Attest
uden at have nndersogt mig. Til Sammenligning med
denne Attest kan jeg fremvise en Attest fra Lederen af
Sygehuset Dr. p. Meyer, hvori denne erkloerer, at
han har behandlet mig siden 1922 og har ikke bemcerket
kronisk Alkoholismus resp. delirium tremens. Jeg har
i flere Aar nydt saa godt som intet Alkohol, da jeg ikke
kan taale samme paa Grund af min Nervelidelse.
Haderslev, 23. September 1929
G. Lühe.

Amtsorganisationens Basar
Som man vil se af Annoncen her i Bladet, afholder
Amtsorganisationen en Basar den 2. og 3. November d.A.
paa Centralhotellet i Sonderborg. Ogsaa denne Basar
vil bringe noget nyt. saavel i den store Sal paa Scenen

som i den lille Sal. Der bortloddes 35 store vcerdifulde
Gevinster til en samlet Voerdi af 1500 kr. 1. Gevinst
er et komplet Sovevoeretfesmoblement, og er vel nok vcxrd
at prove Lykken paa. Desuden foranstaltes der i Aar
en ekstra Bortlodning for Born, hvor der for 25 Ore kan
vindes en Dukkevogn med Dukke, som forste Gevinst, og
en Drengecykle. som anden Gevinst. Naar disse Linier
lceses. har Udvalget vel nok lagt sidste Haand paa selve
Arrangementet og haaber nu kun paa et godt Besog. saa
der igen i Aar maa blive et poent Overskud til Hjoelp til
trcengende krigsinvalider og efterladte, indenfor Sonderborg Amt. i det kommende Aar. Det er jo med dette
for Oje. at Amtsorganisationen har oprettet forskellige
Hjælpeforanstaltninger. til hvilke Midlerne indvindes ved
den aarlige, tilbagevendende Amtsbasar. Det er jo heller
ikke smaa Belob, der kommer ind ved en saadan Foran
staltning, men det er til Gengoeld heller ikke en lille Sum
der i Aareues Lob gaar ud igen til vore troengende
Medlemmer, saasom til Sygehjcelp, konsirmationshjoelp
og Begravelseshjalp. En Statistik over Regnskaberne
fra de sidste 4 Aar udviser, at der i disse 4 Aar er ud
betalt 12399,00 kr. Og dog — selv om denne Hjoelp
havde voeret dobbelt saa stor — saa er vi klar over, at
der er Trang nok til Stede, endda blandt Medlemmerne.
Ser man Invalidenoevnets Aarsberetning igennem,
da vil man uvilkaarligt komme til at falde over den enorme
Sum. der udredes til Sygehjoelp til krigsinvalider. Denne
runder i det sidste Regnskabsaar noesten de 100 000 kr.
og taler sit tydelige Sprog. Et Tegn paa, at Invaliderne
stadig lider af de Saar og den Sygdom, de har paadraget
sig under krigen. Netop i saadanne Hjem. hvor Familieforsorgeren er syg, er en ekstra Hjoelp Haardt tiltromgt.
Alle indvundne Midler anvendes paa en god og forsvarlig
Maade og spreder Gloede og lindrer Sorg i mange krigsofres Hjem. Derfor ogsaa en Appel til alle Medlemmer
indenfor Amtsorganisationen, vcer med til paa en eller
anden Maade at siotte vor Basar, enten ved at kobe en
Lodseddel eller ved at asloegge Basaren et Besog.

Udvalget.

Ara Hovedbestyrelsen.

j

I Anledning af at Augustenborg Slot skal indrettes
som Sindssygeanstalt har Hovedbestyrelsen gennem Invalidencevnet henvendt sig til Socialministeriet med saalydende
Andragende:

„Idet man gaar ud fra, at der ved det kommende
Sindssygehospital i Augustenborg vil blive ansat en
hel Del nyt personale, skal man herved tillade sig at
anmode det «rede Ministerium indtroengende om at
ville yde Bistand til. at der ansoettes krigsinvalider
og Enker efter Faldne i storrest muligt Omfang."
A5rbsdigst
sign.: Fr. Andresen
hvorefter der fra Invalidenoevnet af 17. Oktober er indgaaet folgende Svarskrivelse:

„Krigs-Invaliden„Under Henvisning til Hovedbestyrelsens gennem
Tloevnet til Socialministeriet indsendte Skrivelse af 27. s. M..
angaaende Ansoettelse af krigsinvalider og Enker efter
Faldne ved det kommende Sindssygehospital i Augustenborg, undlader man ikke at meddele, at Direktoren for
Statens Sindssygehospitaler under 14. ds. har tilskrevet
Ncevnet saaledes:
„I Anledning af en fra Socialministeriet
modtagen af Invalidencevnet med Skrivelse af
30 f. Md. (339/1929) til Ministeriet fremsendt
Henvendelse fra Foreningen
sonderjydske
krigsinvalider og Faldnes Efterladte om Anscettelse ved Sindssygehospitalet i Augustenborg
i videst muligt Omfang af krigsinvalider og
Enker efter Faldne skal man til Efterretning og
videre Bekendtgsrelse for Foreningens Hovedbestyrelse meddele, at man til sin Tid skal have
Opmærksomheden henvendt paa Henvendelsen,
hvorved bemcerkes, at Sindssygehospitalet ikke
ventes taget i Brug for om ca. 2 a 3 Aar, og
at derfor fsrst til den Tid vil blive Tale om
Antagelse af det fornodne Personale."
sign. Lundbye / Kock.

Ulkebol Afdeling
afholder ekstra ordinoer Generalforsamling Lordag,
den 9. November, Aften kl. 8, i Spang-Kro med folgende
Dagsorden: 1. Anden Behandling ang. Oplosning af
Foreningen. 2. Evtl. Valg af en ny Bestyrelse eller Afviklingsudvalg. 3. Eventuelt.
Bestyrelsen.

Vojens Afdeling
afholder stor D i l e t t a n t f o r e s t i l l i n g Sondag, den 3.
November, Aften kl. 8, paa Paulis Hotel, Vojens. Der
opfores Lystspillet „I sikker Havn" (1 Akt) og ..Studeprangeren" (2 Akter). Efter Forestillingen Bal til kl. 3.
Alle indbydes. Med kam. Hilsen
p. U. V.: Johann Aissen. Formand.

Desuden afholdes en Ekstra-Bortlodning om en
stor Dukkevogn og en Drengecykle (Lodsedler 25 Ore)
paa Scenen opfores: Levende plastik, Minder fra Fronten
Dans, Gymnastik o. m. m. - I den lille Sal: Hver Dag
I. XI. Teaterforestillinger.
Basaren aabnes begge Dage kl. 4 Eftermiddag.
Fra kl. 4—5 koncert af Sonderborg Orkestersorening
under Ledelse af Dirigent E. Hansen, Sonderborg.
Begge Dage I. XI. Musikunderholdning.
Den store Bortlodning finder Sted Sondag Aften kl. 11.
Bessg vor Bafar!
Advalget.

^leääelelse kra Invaliäensevnet.

Konsultation for militeere Invsliäer og ssgäannes etterlsäte samt kentesnssZere vil si en as Nsevnets Konsulenter
oZ en I^äsenäinZ frs Xssvnets Kontor j November /Vlsaneä
blive sfbolät i

Aabenraa, SFZekassens Kontor, SsnäerZsäe 12,
äen 5., 12., 19., oZ 26. Kl. 2»» Lfterm.

I'onäer, IVUssiongliotellet, Storeösäe 9,
äen 8. oZ 22. Kl. 2 »o Lfterm.
^inZleV, ^in^leVkus, äen 20. Kl. 2 Lfterm.
I^sZumkloster, ttotel KoFsI, äen 13. Kl. Z is L f t e r m .
HelleVsä, KlsVer Ls, äen 29. Kl. I^^fterm.
Skserbsek, ^sblinZs »otel, äen 27. Kl. Z»» Merm.
I'oktlunä, k^rosck' ttotel, äen 15. Kl. 4^ x^term.
ksääinZ, tlotel ksäälnz, äen 6. Kl. 2^Lfterm.
Invsliäer oZ efterluäte, samt k^entesnssZere, som onsker
st Zsre LruZ sf äisse Konsultationer, mgg senest 3 OsZe inäen
äen Osto, paa bvilken äe agter st give ^säe, meääele InVsliäenssvnet i SsnäerborZ, til nvilken Konsultation äe sZter st
Zive ^loäe, for st Veäkommenäes ^kter ksn blive meäbrsZt
til Konsultstionen.
Konsultationerne — Veä kvilke «ler ikke er I^ejliZlieä
til at blive lse^eunäerssZt — gflioläes kun, for sas viät l>Issvnet

rettiäiZt moätsZer ^nmeläelser til ssmme.

Invalideneevnet.

Sonderborg Amtsorganisation
afholder skor

DM-

Basar

Se plakaterne!

Svarporto vedloegges.

Laanj

"W>

paa „Eentralhotellet" i Sonderborg

fra 300 Mk. op til enhver Storrelse imod Hypothek og
Mobel-Sikkerhed. paa kortere og lcengere Tid. besorges
omgaaende.

Lordag, den 2. og Sondag den 3. November
forbunden med en stor Bortlodning af 35 store Gevinster
hvoraf fremhceves de forste 5 Gevinster
Vcrrdi Kr.

1. Gev.: Et fs. Birketroes Sovevcerelsesmoblement
2. „ Et Bornholmerur
3. .. Et slagtet Svin
4. „ Et kokkenskab med Bord og 2 Stole
5. .. Et Spisestel til 12 personer

500.00
225,00
120.00
110.00
55,00

»Krigs-Hnvaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg, Kastaniealle <
Eftertryk af .Lrigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt

Alsgade 9.

<^rl Viereck.
Sonderborg.

Telefon 420.

Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.
Avisen
er bragt paa Posthuset Tirsdag, d. 1. November, indenkl. 12 Middag
St.: udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.

e^Ms-Jnvaliöe^
Medlemsblad
for foreningen for sonderjydfke krigsbefkadigede og Faldnes Efterladte

Sen 1. December MS
Oksbol Sogns Minde
over de Faldne i Verdenskrigen
(Eftertryk af denne Artikel forbydes.)

I Oksbol Sogn begyndte man i Aaret 1921 at arbejde paa at faa rejst et varigt Minde for de 33 unge
Mcend, som ikke vendte tilbage fra den store krig.

V-

Mindestenen for Oksbol Sogns Faldne

Det var kirkeforstanderskabet, der tog Sagen i sin
Haand og lod foretage en Indsamling, hvor hvert Hjem
beredvilligt beyndte sig for en Gave, saa der inden lcenge

<6-

k. Aargang

naaedes en Sum paa 2000 kr. Alan satte sig saa i
Forbindelse med Arkitekt Havning fra kobenhavn, som
iovrigt har tegnet flere Minder hernede (han er Elev af
professor Martin Nyrop, hvis Navn vil vcere adskillige
Sonderjyder bekendt), og han tegnede saa vor Mindesten.
Denne bestaar af en stor gullandsk Sandsien, som opbevaredes ved en Gaard her i Sognet. Den blev forsynet
med Sokkel og Hovedstykke og blev saa indfoeldet i Vaabenhusets Vestside, hvor den med et lille Anloeg foran i sin
Samhorighed med kirken virker stilfærdigt og smukt, synlig
for enhver, som fra kirkegaardsporten kommer op mod
kirkedoren. — Den flade glatslebne Sten er 2^/2 Meter
hgj og 11/4 Meler bred. og paa denne er saa indristet
Navnene paa 33 Moend fra Oksbol, Broballe og Mels.
Sondag, den 2. April 1922 affloredes Stenen efter
en meget smuk Højtidelighed i kirken, hvor ca. 400—500
Mennesker var samlede. Ved denne Lejlighed talte Provst
Thyssen-Ulkebol, Pastor Eriksen-Asserballe (han er bårnefodt i Oksbol) og Stedets Proest, medens Dr. Balslev fra
Nordborg sang nogle Salmer.
Efter kirkehojtideligheden samledes alle paa kirkegaarden foran Mindestenen, og Provst Thyssen foretog
Affloringen og overgav Mindet til kirkeforstanderskabets
Varetcegt. Man sang en Salme og Mels Sangforening
sluttede med at synge: „Slumrer sodt i Slesvigs Jord".
Dermed var Hojtideligheden til Ende, og stille og
alvorlige, som efter en gribende Jordefcerd, skiltes den
store Skare, og hver gik til sit.
Hermed folger Navnene paa de 33 Faldne fra Oksbol Sogn:

Oksbol.
Christian Krogh, fodt 11. Oktbr. 1897
5 13. Decbr. 1917 i Italien
Hans Huulvej, fodt 14. Septbr. 1897
-Z- 15. Oktbr. 1917 i Flandern
Heinrich Asmussen, fodt 22. Ian. 1898
-j- 1917 i Flandern
Gottlieb Sajk, fodt 4. August 1879
1- 17. Juni 1916 i Flandern
Peter Madsen, fodt 25. Juli 1881
1- 24. Marts 1916 i Rusland
Mathias Jessen, fodt Marts 1874
5 19. Maj 1915 i Rusland
JensI.Jorgenfen, fodt 26. Marts 1892
5 26. April 1915 i Frankrig
Henrik Jorgensen, fodt 16. Juli 1891
5 3. April 1916 i Frankrig
Peter Lorenzen, fodt 9. Decbr. 1882
1- 2. Maj 1916 i Frankrig
Frederik Schulz, fodt 3. Febr. 1886
-i- 1. Oktbr. 1915 i Vest-Preussen
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Hansen, fodt 16. Juni 1884
20. Septbr. 1914 i Frankrig
Grau, fodt 1. April 1885
8. August 1916 i Oksbol

Broballe.
Hans Kolmos. fodt 14. Ian. 1898
5 6. Oktbr. 1918 i Frankrig
Peter Chr. Petersen, fodt 31. Aug.1894
5 19. April 1916 i Frankrig
Jens Thomsen, fodt 24. Septbr. 1877
5 17. April 1917 i Frankrig
FrederikH.Wrang. fodt 13.Marts 1892
1- 7. April 1918 i Frankrig
Niels PeterHermann, fodt26.Iuli 1883
1- 25. April 1915 i Frankrig
Christen Chr. Bonde, fodt 20.Fbr. 1890
5 31. Juli 1915 i Rusland

I. Walther Bartel, fodt 26. Ian. 1891
-i- 31. Juli 1915 i Rusland
Jens Jorgensen, fodt 6. Juli 1890
-j- 31. Juli 1915 i Rusland
Frederik Chr. Haue, fodt 5.Marts 1893
1- 23. Septbr. 1915 i Rusland

Mels.
Jacob Jepsen, fodt 31. Ian. 1873
5 24. Juni 1917 i Frankrig
Mads Henriksen, fodt 21. Juni 1895
1- 30. Juli 1918 i Frankrig
Hans Hansen, fodt 18. Ian. 1893
1- 4. Maj 1917 i Frankrig
August Hansen, fodt 2. Juli 1884
1- 5. Juni 1915 i Frankrig

Hovedbestyrelsesmodek i Tinglev
Sondag, den 24. November 1929.

Nis Madsen, fodt 12. August 1883
5 4. Septbr. 1918 i Frankrig
Hans Sandvej, fodt 3. August 1881
-I- 23. April 1917 i Frankrig
Otto Christensen, fodt 26. Decbr. 1884
-I- 25. Maj 1916 i Frankrig
Hans Christensen, fodt 26. Decbr. 1887
5 26. Juli 1916 i Frankrig
Jorgen Gron, fodt 10. Marts 1892
5 28. Septbr. 1914 i Frankrig
Andreas Chr.Hansen, s. 29.Marts 1887
5 13. April 1915 i Rusland
Thomas Norrelykke, fodt 4. April 1894
5 15. Decbr. 1915 i Rusland
Jens Johansen, fodt 27. Febr. 1891
5 20. Juli 1915 i Rusland

kammerat Mortensen og kammerat Clausen forelaa der
Udkast, som indgaaende blev behandlet; disse vil senere
blive tilstillet de enkelte Lokalafdelinger til Udtalelse.
5. Ciamac. Da de nuvcerende Sekretcerer sor Ciamac
de franske kammerater Tixier og Dechamp og den osterrigske kammerat Dr. Stein, der indehaver deres Stillinger
som 2Ereshverv, ikke ser sig i Stand til at kunne overkomme det stadig tiltagende Arbejde, er der paa Bestyrelsesmodet for Ciamac i Warschau fremkommen Forslag
om at oprette et pernament Sekretariat med soerligt kontor i Genf. Der forelaa forskellige Forslag fra Ciamac
til Udtalelse. Der vedtoges enstemmigt, at tiltroede Forslaget om et fast Sekretariat i Genf.
6. Laan til krigsinvalider. Da de i 1922 stiftede
Laan er tilbagebetalt, og Laanene har gjort stor Gavn
og der stadig er stor Trang til nye Laan, vedtoges det at
rette en Henvendelse om at faa nye Midler stillet til
Raadighed, ikke alene for krigsinvalider, men ogsaa for
Enker.
7. Efterunderssgelser af Amputerede. De af Forforgelsesmyndighederne foretagne Efterunderssgelser af Am
puterede og Nedskoeringer af deres Rente har foraarsaget
berettiget Harme. Hovedbestyrelsen vedtog enstemmiak
folgende Protest:

Til Stede var:
Andresen-Tonder, Mortensen-Haderslev, M. PetersenAabenraa, H. Clausen-Sonderborg. Friedrichsen-Toftlund
Simonsen-Bolderslev og Supleankerne, Fru Schulz-Haderslev, FruSorensen-Sonderborg. Hartkopf-Logumklosier
kom senere. Fra P. I. Lassen-Sonderborg var der ikke
indgaaet nogen Meddelelse. Formanden aabnede Modet
med at udtale:
,.J Dag er det jo »Totensonntag", og det kunde jo
se moerkvcerdigt ud, at vi holder Moder i Dag. Det har
desvoerre ikke vceret muligt at faa Modet fastsat til en
anden Dag, og jeg mener iovrigt, at vi netop hcedrer
vore faldne kammerater bedst ved at beskæftige os netop
paa „Totensonntag" med deres Efterladtes Ve og Vel.
Vi maa jo ikke voere blinde for, at eftersom Afstanden
fra krigen forsiorres, gaar de Faldnes Efterladte ligesom
Krigsinvaliderne mere og mere i Glemmebogen. Uden
at ville komme nogen for ncer, kan man vistnok roligt
udtale, at Offentligheden ogsaa vilde hcrdre de Faldne
mere ved ikke at glemme de levende. Lad os ved at
Til Socialministeriet i kobenhavn.
arbejde for krigsofrene, ikke kun i Ord. men ogsaa i
Gerning mindes vore faldne kammerater." Derefter gik
Undertegnede Hovedbeskyrelsesmedlemmer for „Forman over til Behandlingen af Dagsordenen.
eningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes
1. Formanden aflagde Beretning om forskellige Ting. Efterladte" samlet til Mode i Tinglev den 24. Novemsom allerede er bleven bekendtgjort i „krigsinvaliden". ber 1929, tillader sig herved overfor det hoje Ministerium
2. Forskellige Andragender om Bevillinger til For- at nedlcegge vor skarpeste Protest imod den Fremgangsskellige Formaal behandledes.
maade, som Invalidencevnet i Sonderborg og Invalide3. Forslag til Lovcendring. Under Hensyn til den raadet i kobenhavn haandhoever overfor de af Verdenssoresiaaende Revision af Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 krigen haardest ramte Mennesker: de svcert amputerede
om Forsorgelse af militcere Invalider og saadannes Efter- krigsinvalider. Denne kategeri af krigsinvalider, der
ladte i de sonderjydske Landsdele skulde der udarbejdes i Verdenskrigen har mistet deres Lemmer, og som af de
Forslag kil Abndringen, som skal foreloegges Socialmini- tyske Forsorgelsesmyndigheder i sin Tid har faaet kilstenet. Hovedkasserer, kammerat Mortensen, havde gjort kendt en nogenlunde til Invaliditetsforholdet svarende
et godt Forarbejde, hvorfor Hovedbestyrelsen overfor ham Invalideforsorgelse, har Invalidencevnet i de senere Aarinudtalte en soerlig Tak.
ger indkaldt til Efterundersogelse. En saadan EsterunderEfter en indgaaende Droftelse blev der vedtaget en sogelse har i langt de overvejende Tilfoelde affodt en
hel Del Abndringer. som man senere vil komme tilbage til. Rentenedscetkelse i en overfor disse Invalider ganske ufor4. Forslag til 2Endring af Foreningens Vedtcegt. svarlig Grad. Invalidencevnek, eller rettere sagt, dets
Da det har vist sig, at Foreningens Vedtcegter ikke mere raadgivende Loeger, har begrundet de saaledes foretagne
er tidssvarende, havde Hovedbestyrelsen fra Delegeretmodet Rentenedscettelser med en for Invaliderne uforstaaelig
faaet Paalceg om at udarbejde et nyt Forslag. Fra „Tilvcenningsteori". Men hvorledes en saadan umenne-
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skelig Teori virker i praksis, har man ikke taget Spor af
Hensyn til. Det er dog saaledes nu om Stunder, at
langtfra alle sunde og fuldt erhvervsdygtige Mennesker
kan opnaa Beskæftigelse, men hvorledes kan saa vel en
Krigsinvalid, der i de her omhandlede Tilfcelde kun har
under Halvdelen af den normale Erhvervsevne i Behold.
At Invalideraadet i kobenhavn i en Rcekke Tilfcelde
har mildnet noget paa de af Invalidencevnet foretagne
voldsomme Nedskceringer ved at forhoje de
paagceldende Renteforsorgelser noget, anerkender vi fuldt
ud, men vi fordrer, at disse Mennesker skal beholde deres
en Gang tilkendte Rente ubeskaaren, og at de ikke mere
skal irriteres ved Efterundersogelse. med mindre
de selv forlanger det.
Skal en faadan Tilvcenningsleori praktiseres, saa
maa vi ganske bestemt fordre, at der samtidig med, at en
saadan Rentenedskoering finder Sted, anvises den paagoeldende krigsinvalid noget til hans restlige Erhvervsevne
svarende Arbejde.
Som sket er, er de haardesk af krigen ramte Men
nesker stedt i Rod, som hurtigst mulig troenger til Afhjoelpning.
Vi haaber bestemt at det hoje Ministerium vil undersöge dette Overgreb fra krigsinvalidemyndighedernes Side
idet vort noefte Skridt ellers maa blive en Protest til
Rigsdagen.
Tinglev, 24. November 1929.
kl. 31/2 kunde Formanden slutte Forhandlingerne,
som helt igennem var forlobet sagligt paa bedste kamme
ratlig Maade.
s
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Opstilling
over ved Invalideraadet foretagne Renteforhojelser
for svcert amputerede.
Invaliditet

Amputation
gennem hojre Fod
Amputation
af venstre Underben
Amputation
af hojre Underben
Amputation
af hojre Underben
Amputation
af hojre Underben
Amputation
af hojre Underben
Amputation
af hojre Underben
Amputation
af venstre Laar
6 cm Forkortning
af hojre Ben
Amputation
af hojre Overben
Amputation
af venstre Underben
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Breve til Hjemmet
fra sonderjydske Soldater.
„Fra Trommeild i Paradis".
kcrre Foroeldre!
Ja, nu sidder jeg her og skriver til Jer, og ved Lens
tordner kanonerne. Den rene Trommeild. Det maa
vcere en ny stor Offensiv. Jeg har lomge gaaet med
skumle Anelser paa Grund af den stoerkt tiltagende Beskydning af vore Reserver: og nu blusser det.
Jeg er i en Sindsstemning, som var jeg bleven
kastet en halv Snes Meter op i Luften og falder blodt
ned paa en Edderdunsdyne. Uha! Denne uhyggelige
Mumlen, som et Tordenvejr langt borte en Sommernat.
Jeg ved intet mere uhyggeligt, og navnlig nu. da Granaterne staar saa friske i min Erindring. Hvorfor skulde
jeg netop komme bort, Dagen for det rigtig brod los?
Jeg vil fortoelle Jer en Historie til, om end Haarene
rejser sig paa mit Hoved derved, og det skont det slet ikke
er nogen Spogelsehistorie. Lordag Aften fik vi pludselig
Ordre til at vi ikke skulde ud den Nat, men noeste Morgen
skulde vi derimod til Avion. Den Nat blev Lievin-Angres
— og Vejen dertil i fire Timer beskudt med alle mulige
Slags Ild; — i fire stive Timer, og det begyndte netop
paa en Tid, hvor vi ellers maatte have vceret derude.
Det er. som styrer Forsynet det hele saadan til det bedste.
Og nu trommer kanonerne deres Dodsmarch.
Jeg kom hertil i Nat klokken to. Da jeg kom til
mit gamle Logis, fandt jeg to Infanterister i min Rede.
Det viste sig senere at voere to Alsingere, som var kommet
hertil. Men det vidste jeg jo ikke dengang, og det var
ikke saa scert, at jeg blev oergerlig. Jeg maatte saa til
at ruske Folk op af Sovnen, og en saadan Natvcegtertjeneste holder jeg slet ikke af.
Jeg kom da til et Hus, hvor der bor tre gamle
Gratier. De tog uhyre venligt imod mig. De vilde endog
gore Ild og lave Kaffe, men jeg vilde til Ro. Saa forte
de mig ind i den fine Stue, hvor der stod en Seng fuldt
opredt, med alt muligt Tilbehor. De var rigtig saa omhyggelige for mig. Jeg kunde ncesien ikke bare mig for
at le, da en as dem halede saadan en fin Natlue op af
Kommodeskuffen. Det var saadan en rigtig Natlue, lang
og blod, med en stor kvast. Og de bad mig endelig at
blive liggende lige til Middag, for de vilde give mine
Heste og gore Stalden i Stand.
Da jeg vaagnede klokken ni — jeg tror aldrig, jeg
har ligget i saa god en Seng — fandt jeg alt i stiveste
Orden. Hestene kiggede rigtig saadan ned paa mig
som en ganske uvedkommende Person. Det var heller
slet ikke mine Heste, for jeg erfarede jo snart, at min
ene Hest „Hr. Hansen" var dod af Sorg over min lange
Fravcerelfe og gaaet op i Hesiebof. mens min anden
..Nudde" var bortgivet til en af Alsingerne. Jeg selv
fik i det samme Ordre til at holde Telefonvagt paa
Borgmesterkontoret, og der satte jeg straks en gammel
barberet „Servante" og to Stuepiger i Funktion med at
rydde op og gore Ild. Det er heller slet ingen Nemheder ak passe Telefonen her. hvor der ncesten kun tales
bajersk. Det goelder at spidse Oren. og jeg fik da ogsaa
straks en Overhaling telefonisk af en Vagtmester, men
det gjorde jo ikke saa meget. Da han ^aske var et
Par Mil borte, saa kunde han da i hvert Fald ikke gaa
effektiv til Vcerks. MenI kan tro jeg er helt forneyet
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trods alt. De tre Gratier er som sagt meget omhyggelige for mit Ve og Vel. Men det gaar ogsaa alk efter
Snor og stiveste Orden. Her kan jeg ikke mere som derude smide alting fra mig. Her faar jeg anvist mit bestemte Hjorne til mine Stovter, der skal jeg lcegge Bogerne
der skal jeg skille den Papoeske, og der den anden, og i
Spisekammeret har jeg min bestemte Hylde, og saa siger
de endda: „c'est egal!" men jeg giver jo gerne Afkald
paa saa meget af min Frihed, i Betragtning af al det
andet gode. Tcenk Jer: fem Gange i Dag har jeg faaet
Kaffe her, i Kokkenet to Gange, og da jeg besogte min
gamle Madmor, maatte jeg med Vold og Magt og trods
mine hoeftige Protester have en meget lille kop kaffe, og
nu laver de sandelig til til kaffe for syvende og sidste
Gang. Man skulde jo knap tro at man er i Fjendeland.
Nu er jeg helt ovenpaa igen. Jeg har faaet den
dejligste lille Hest ved kolonnen. Det har for voeret
Jacob von Amerikas, og det er et Pragteksemplar af en
Hest. Jeg tror jeg vil have den med hjem ester krigen.
Den hedder Frands.
Raa ligemeget nu vil jeg i Seng. kaffen viste sig
at vcere en moerkelig Blanding af Moelk, 2Eg og Sukker.
Jer hengivne Kresten.

Afdeling Sonderborg
Spareforeningen Julens Gloede.
Atter en Gang noermer den koere Julefest sig, som
jo foerlig er Bornenes Fest. Vi har i det forlobne Aar
i „Julens Gloede" famlet en ikke helt lille Sum, som
kan sprede Lys og Gloede i de mange Hjem.
Vi har ca. 145 Sparere, som har sammensparet en
kapital paa 5 500,00 kr., saa vi faar jo et ret pcent
Overskud til Bornenes Juletræsfest. Det indbetalte Belob vil blive udbetalt i Tiden fra 8. til 15. Decbr. d. A.
Det er ikke saa let i denne Tid at spare et lille Belob sammen til Juletid, men 50 Ore eller 1 Kr. om Ugen
vokser Aaret rundt og bliver til en rar lille Sum.
Derfor henstiller vi indtrængende til alle Medlemmer:
Stot Spareforeningen Julens Gloede. Husk paa: Mange
Bcekke smaa, gor en stor Aa.
p. B. V.: A. Hinrichsen.

Sonderborg Afdeling
afholder stort

Gaasespil
Lordag, den 7. December 1929, kl. 20
paa Lolosfeum i Sonderborg.

Ekstra Bortlodning
1. Gevinst 1 ff. Svin. 2. Gevinst 1 ff. Dukkevogne med
Dukke. Lodsedler til 25 Ore pr. Stk. kan faas ved Udvalgets Medlemmer.
Stor Tilslutning forventes.
Udvalget.

Rinkences Afdeling
afholder Medlemsmode Mandag, den 9. December 1929
Aften kl. 8 i Rinkences Overkro med folgende D a g s orden: 1. Regnskabet fra Lottospillet.
2. Juletroeet.
3. Eventuelt.
p. B. v.: A. Hinrichsen.

Afdeling Haderslev
afholder Juletræsfest Sondag, den 29. December d. A.
i „Ny Teater", Jomfrustien.
Der opfores den store Lattersukces: ..Denaanq vi
drog af Sted", Lystspil i 3 Akter.
prisen for Adgangstegn vil blive saa minimal, at
enhver kan komme hen og faa en billig og sund Latter.
For ak faa nogenlunde Oversigt over Antallet af
Born til om Eftermiddagen, beder man herved udenbys
boende Medlemmer om at anmelde disse snarest muligt
til H. paris, Rolighedsvej 2, Haderslev. Acermere program vil blive ethvert Medlem tilsendt.
Udvalget.

Afdeling Haderslev
afholder til Fordel for Juletrcesfesten

stor Skiveskydning ^WW
Lordag, den 7. og Sondag, den 8. Decbr. 1929
i vort Medlem
Niels Hansens Lokaler, Amtsbanegaarden, Jomfrustien.

1. Prcemie til en Vcerdi af 25,00 kr.
Desuden 11 vcerdifnlde prcemier.
Mk" Begyndelse kl. 10 Formiddag "WU
Alle Medlemmer bedes deltage i Skydningen for
derved at bidrage til, ak Juletræsfesten kan blive en god
Fest for saavel Medlemmerne, som deres Born.
Skydeudvalget.
HIeääelelse kra Invaliäensevnet.
Konsultation for militssre Invalider oZ saadannes etterladte samt I^enteanssgere vil as en af levnets Konsulenter
oZ en Udsending irs ^lssvnets Kontor i December Msaned
blive afkoldt i

Aabenraa, S^Selisssens Kontor, Sonderende 12,
den 3., 10., 17., oZ 30. Kl. 2^ Sterin.

kontier, 1Vll88ion8boteNet, Storegade 9,
den 5. og 19. Kl. 230 ^fterm.
l'inZleV, l^inZIeVbus, den 23. Kl. 2 ^fterm.
I^oZumklo8ter, Hotel ko)?sl, den 11. Kl. 3^^fterm.
Hellevad, KloVer L8, den 27. Kl. 1^ Sterin.
Skserbsek, ^ablinS8 Hotel, den 20. Kl. 3^ Ltterm.
toftlund, I^ro8cb' Hotel, den 13. Kl. 4^ x^term.
KoddinZ, tlotel koddinS, den 6. Kl. 2M^fterm.
Invalider og efterladte, samt I^enteanssgere, som onsker
at gsre Lrug af disse Konsultationer, maa senest 3 Dage inden
den Dato, pas kvilken de agter at give ^sde, meddele Invalidensevnet i Lsnderborg, til kvilken Kon8ultation de agter at
give ^ode, for at Vedkommendes ^kter kan blive medbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Ved kvilke der ikke er I^ejliHbed
til st blive IseZeunder8sSt — askoldes kun, for saa vidt 5lssvnet
rettidigt modtager Anmeldelser til samme.

Invalidensevnet.

Laan!

Svarporto vedloegges.

fra 300 Mk. op til enhver Storrelse imod Hypothek og
Mobel-Sikkerhed. paa kortere og loengere Tid. besorges
omgaaende^
Carl Viereck,
Alsgade 9.
Sonderborg.
Telefon 420.

Avisen er bragt paa Posthuset Mandag, den 2. December
inden kl. 12 ZNiddag.

.Krigs-Znvaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, Aastaniealle 6, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af ,^rigs-Hnvaliden" med Kildeangivelse er tilladt
Trykt i I. E. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.
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for Foreningen for fonderjydske krigsbefkadigede og Faldnes Efterladte
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Sen 1. Zanuar 1W

Tandslet Sogns Mindesien
over de i Verdenskrigen Faldne.
(Eftertryk af denne Artikel forbydes.)

Mindestenen paa Tandslet Kirkegaard for de i den
store Verdenskrig Faldne fra Tandslet Sogn er af Granit.
Den er broekket fkraat over foroven som Sindbillede paa,
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Mindestenen ved Tandslet kirke.

at Livet brat er blevet afbrudt. Den er tilvejebragt ved
Indsamling i Sognet og har, med Omkostninger iberegnet,

k. Aargang

kostet 2800 kr. Deraf er 200 kr. hensat til vedligeholdelse. paa Stenens Ostside, ud imod Tandslet Skole,
er afbilledet et Kors og under dette staar skrevet:
2Eresminde over Tandslet Sogns Ofre
i Verdenskrigen 1914—18.
Vi ved. at alle Ting samvirker til gode for dem.
som elsker Gud, Rom. 8, 28.
paa de ovrige tre Sider staar de faldnes Navne.
Mindestenen afsloredes Sondag, den 18. Decbr. 1921.
kirken var fuld til sidsteplads. pastor R.Nielsen-Tandslet og Pastor I. Eriksen-Asserballe, talte inde i Kirken.
Der ofredes af Menigheden en Gave til Stenens Ved
ligeholdelse. — Efter Gudstjenesten gik man ud til Stenen.
Pastor I. Eriksen talte og foretog Afsloringen. kirkeforstanderskabets Næstformand, p. Sophus Paulsen, tog
paa Menighedens Vegne mod Stenen, og Sogneraadsformand Hans Sorgensen, nedlagde en krans ved Foden
af Mindesmærket.
Stenen staar i kirkegaardens nordostlige Hjorne over
for Skolen.
Lebol, den sydlige Del af Tandslet Sogn. har sin
Mindesten for sig, rejst paa Initiativ af Gaardejer
Hans Hansen den celdre. Det er ogsaa en Granitsten,
med et kors ovenover. Under korset staar folgende Ind
skrift: „Til Minde om de faldne fra Lebol kommune i
Verdenskrigen 1914-18." Derefter Navnene paa tre,
der dode paa Lazaretter herhjemme, og derunder staar:
„Hvil sodt i hjemlig Jord." Derpaa folger Navnene paa
de i det fremmede faldne seks, og derunder staar: «Hvil
sodt i fremmed Jord."
Nedenfor gengives Navnene paa de faldne fra
Tandslet Sogn:
Tandslet (Vestsiden).
Hans Th. Tskker, fodt 16. 8. 1886
5 16. 10. 1914
Alexander Thomsen, sodt 16.1. 1883
t 24. 10. 1914
Jens Abrahamsen, fodt 16. 3. 1889
1- 15. 9. 1914
Jorgen Vladt, fodt 21. 1. 1884
t 3. 12. 1914
Christen Jensen, sodt 3. 9. 1885
t 10. 11. 1914
Hans Brodersen, fodt 18. 5. 1893
1- 6. 9. 1914
Peter Lausen, sodt 22. 12. 1884
t 28. 1. 1915
Hans Horne, fodt 18. 1. 1883
5 2 5. 1915
Mathias Vurhoj. fodt 15. 4. 1889
t 19. 9. 1915
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Hans Sandersen, fodt 4. 7. 1887
1- ZI. 10. 1915
Hans Hansen, fodt 4. 4. 1894
t 31. 10. 1915
Jakob Nikolajsen, fodt 18. 6. 1882
-i- 19. 12. 1915
Jens Petersen, fodt 28. 3. 1882
26. 4. 1916
Jens Jorgenfen. fodt 22. 8. 1885
1- 20. 4. 1916
Nicolaj Lausen, fodt 22. 7. 1889
t 19. 6. 1916
Heinrich Palmus, fodt 17. 5. 1894
1- 1. 7. 1916
Jorgen Hansen, fodt 24. 8. 1883
t 3. 10. 1916
Hans Petersen, fodt 18. 4. 1896
1- 15. 10. 1916
Christian Hansen, fodt 28. 9. 1879
t 11. 10. 1917
Jens Krogh, fodt 29. 3. 1895
-i- 14. 6. 1918
Andreas Chr. Hansen, fodt 12.3.1898
-i- 4. 8. 1918

Ertebjerg (Nordsiden).
Lauritz Jensen, fodt 5. 1. 1888
t 15. 9. 1914
Jorgen Jakobsen, fodt 1. 4. 1888
5 21. 2. 1915
Christen Andersen, fodt 21. 11. 1887
t 8. 7. 1915
Peter Jorgensen, fodt 20. 11. 1887
5 8. 7. 1915
Christen Hansen, fodt 27. 5. 1884
1- 8. 9. 1916
Nicolaj Clausen, fodt 17. 5. 1876
1- 20. 9. 1916
Nicolaj Schmidt, fodt 23. 11. 1882
2. 12. 1916
Peter Jensen, fodt 26. 4. 1896
t 28. 2. 1917
Lorenz Plett. fodt 14. 12. 1888
-i- 4. 5. 1917
Peter Hansen, fodt 9. 10. 1888
5 20. 10. 1918
Christen Jespersen, fodt 27. 2. 1875
1- 14. 8. 1915

Nykaarshilsen.
Ved TNodtagelsen af denne Avis er vi atter traadt
ind i et nyt Aar, og dette endda i et Jubiloeumsaar,
idet vor nuvoereude Sammenslutning blev oprettet i Efteraaret 1920. Takket vcere de mange Efterladte og krigs
kammerater, der i de forlobne Aar har holdt vor Organisation i A5re og gjort deres Indsats, for derigennem
at fremme krigsoffersagen. En scerlig Tak til Lokalafdelingernes Ledere, der hver iscer paa bedste Maade har
arbejdet for at styrke vor Organisation, som er den eneste
der varetager krigsofrenes Ve og Vel.
Desvcerre har de senere Aar fremdeles bragt krigsofrene bitre Skuffelser. Arbejdslosheden og Sygdom har
medfort, at scrrlig krigsinvalider, der mangler den fulde
Erhvervsevne, har haft fvcert ved at faa Beskæftigelse,
men til Trods herfor, er krigsinvalidemyndighederne
gaaet frem med haard Haand mod mange af disse ved
at nedskære den i Aorvejen langt fra tilstrækkelige Renteforsorgelse. Det er jo nemt i Henhold til en foretagen
Efteruudersogelse af Invalidernes Sygdom eller Lemloestelse, at sorhoje en Erhvervsevne, men om de paagoeldende Invalider har kunnet udnytte denne loegeligt
konstaterede mere Arbejdsdygtighed, er ikke bleven taget
i Betragtning.
Saalcenge der ikke kan anvises krigsinvaliderne en
til deres Arbejdsevne svarende Beskceftigelse, maa vi bestemt hoevde, at en Nedscettelse af Renten er et ZNisgreb

fra Myndighedernes Side.
Det nye Aar vil forhaabentlig bringe os Afhjcelp
af disse for krigsofrene uholdbare Tilstande, idet Lov
Nr. 100 af 24. ZNarts 1924 vil blive Genstand for en
Revision.
For dog at kunne gore vor Indflydelse gceldende
overfor Lovgiverne, er det ubetinget en Nodvendighed,
at alle krigsofre slutter sig til vor Organisation, for
derigennem at frembringe vore berettigede krav.
Lad os haabe, at de Efterladte og krigsinvalider,
som endnu ikke har fundet Vejen til vor Organisation,
i det nye Aar vil faa den rette Aorstaaelfe af vor Aor-

Julius Schulz, fodt 15. 5. 1894
5 4. 8. 1917

Lebsl (Sydsiden).
Jorgen Jessen, fodt 7. 5. 1890
t 22. 2. 1915
Chr. Hansen, fodt 26. 3. 1881
1- 6. 6. 1916
Chr. I. Schmidt, fodt 12. 6. 1893
t 11. 9. 1916
Henning Jessen, fodt 8. 3. 1893
t 10. 12. 1916
Jens Lorensen, fodt 3. 5. 1870
1- 7. 4. 1915
Peter I. Schmidt, fodt 12. 9. 1895
t 10. 10. 1917
Jorgen H. Bonefelds, fodt 19. 3.1872
t 27. 10. 1918
Hans Andersen, fodt 29. 9. 1897
t 18. 10. 1918
Martin Petersen, fodt 13. 3. 1881
t 12. 10. 1918

enings Betydning og indtrcede i denne, for derved at
bidrage til at gavne sig selv og sine Lidelsesfæller.
Idette Haab onfker vi alle kammeratinder og kammerater et godt Nytaar og Tak for trofast Arbejde indenfor Organisationen i det Aar som svandt.

5 ^ 5

Hovedbestyrelsen.

I Tilslutning til ovensiaaende onsker Bladudvalget
Lcesere af vort Atedlemsblad et godt Nytaar.
Red.

Et Zuleminde fra Champagnesronten.
(Forfattet af Hans Hansen, Halk, i Baraklejren ved Byen Menneville
ved Aisne-kanalen Julen 1916.)

Juledag vi sidder og stirrer
fra Barakken saa længselsfuldt ud.
Regnen mod Ruderne klirrer,
ude er det koldt og slud.
En sonderskudt By der ligger
hernede ved kanalens Bred.
Et enligt Trce staar og stirrer
paa al den Elendighed ned.
ZNarkerne ligger ode,
forladt staar Hus og Hjem
knap en Augl kan finde sin Fode
mellem ZUcengden af Ukrudt og Sten.
Hvornaar mon dette vil ende,
faadan tcenker vi mangen Gang.
Hvornaar mon vi hjemad kan vende,
hjem til Nordslesvigs Strand.
Alen Aarene gaar og Dage
og krigen den raser endnu.
Hvornaar mon vi kommer tilbage,
naar falder det sidste Skud?
Voer hilset I kcere derhjemme,
vcer hilset mangen Gang,
fra alle Nordens Sonner,
som kcemper i fremmed Land.

„Krigs-Invaliden"
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Ek Zuleminde.
Af pastor I. S. Brandt.
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Gloedens Bud os Julen bringer,
Han er fodt i Davids Stad.
Som os giver Englevinger,
Som os gjor for evig glad;
Lang var Natten, liflig Dagen.
Morgenstjernen varsled om;
Englesang for Jammerklagen
Lod paa Jorden, da han kom.
kjoerlighed er Julegaven.
AM til Verden med Guds Son;
Dejligst Rose fra Gudshaven
Skod af Muld i Nattens Lon;
Derfor sodt ved Inletide
Dufter midt i Sne og Is
Over Jorderig saa vide
Roselil fra Paradis.
Gudskelov! vi godt fornemmer
Livsens Duft i Vinterland,
Horer Hjemmets Englestemmer
I Uloendighedens Stand.
Gudskelov! vi Landet kjender,
Juleglceden kommer fra;
Hvor al Sorg i Gloede ender,
Klagen i Halleluja!

Graasten Afdeling
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afholdt sin aarlige Generalforsamling den 11. December
1929 i Jepsens Goestgivergaard i Graasten med en Dagsorden paa 5 Punkter.
Ved 8 Tiden aabnede Formanden Generalforsamlingen
og bod de modte Medlemmer velkommen. Den fremlagte
Dagsorden blev godkendt, og efter at have valgt Formanden til Ordstyrer gik man straks over til Behandling
af de enkelte punkter.
Formanden aflagde kil Punkt 1 Beretning over
Foreningens Virksomhed i det forlobne Aar. Denne
godkendtes efter en kork Droftelse.. Ordet blev derefter
givet kil kassereren, der aflagde kasseberetningen. Regnskabet godkendtes enstemmigt og der blev givet kassereren
Decharge. Under Punkt 3 vedtoges der, efter en kort
Droftelse, atvoelge en kasserer specielt for Spareforeningen
„Fryd". Efter flere fremkomne Forslag valgtes ved
Stemmeflerhed P. Petersen som kasserer for Sparefor
eningen. Til Revisorer valgtes H. Jensen og N. Hansen.
Man gik saa over til det noeste Punkt, der var Bestyrelsesvalg. Hertil udspandt der sig en ret lang Diskussion og
af de forskellige, der foresloges til de enkelte Tillidsposter,
blev folgende valgt: Til Formand, Johs. Hansen, til

Kasserer, Jorgen Nissen, til Næstformand, A. Borchardt
og til Revisorer Branick og A. Petersen. Til det sidste
Punkt vedtoges der at yde H. Jensen og N. Hansen hver
10,00 kr. i Godtgorelse for Incassationen af Forenings
kontingentet i det forlobne Aar.
Endfkondt Generalforsamlingen ikke var overdreven
godt besogt gik Diskussionen og Drostelse over de enkelte
Punkter ret livligt og man kan vel nok med rolig Samvittighed sige, at dette Mode vel nok har voeret et af de
bedste der er bleven afholdt indenfor Lokalafdelingen.
Den asgaaede Bestyrelse takkede for den udviste Tillid
og soerlig til hver enkelt for god Skotte og godt Samarbej de, hvorefter den afgaaede Formand udbragte et Leve
for Foreningen og overgav sit Hverv til den nye Formand.
Ogsaa han takkede den gamle Bestyrelse og i Særdeleshed
den afgaande kasserer for sit ihoerdige Arbejde ved at
have rogtet sit Hverv og forvaltet Foreningens Midler
til alles Tilfredshed.
Efter Modet var der soelles kaffebord og der sluttedes
med en lille Svingom.
Vi har atter voeret samlet under vort Banner
(Forglemmigej) og det skal siges til Ros for dem, der
var til Stede, at det gamle Humor aldrig svigter en
krigskammerat og han forstaar tillige at soette Sving i
det. Derfor kammeratinder og kammerater, agiter for
god Tilslutning og sorg for at Restancerne kommer ind.
saaledes at vi kan komme til at staa stoerkt sammensluttede,
kom til vore Moder og hor hvad Bestyrelsen har at
sortoelle eder, det er det rette Sted, hvor vi kan drofte
vore Forhold og opfriske gamle Minder. Agiter for vor
Forening og jeg garanterer, at vi snart skal samles igen
til en gemytlig Sammenkomst. P. V. V.
Med kam. Hilsen
Landpostbud Johs. Hansen, Formand.

Vojens Afdeling

I

afholder ikke Juletræsfest paa Grund af for lille kassebeholdning. Derimod vil der senere hen blive afholdt
Dilettantforestilling. Alle Medlemmer onskes hermed en
Gloedelig Jul og et godt Nytaar.
Johan Nissen. Formand.

Frit Ordskifte
De under denne Rubrik stallende Artikler staar til Indsenderens eget Ansvar.

Trods alt afslaael.
Jeg har i ca. 8 Aar arbejdet med Invalidenoevnet
og -Raad for at faa min afdode Mands Lidelse anerkendt
som krigstjenestebeskadigelse, der til Trods for ak der er
fremskaffet alle mulige Beviser - min Mands Militserpapirer, Beviser fra mm Mand selv, fra hans Familie
og Naboer, som alle gaar ud paa, hvorledes min Mands
Helbredstilstand har voeret ester hans Hjemkomst — Gang
paa Gang er bleven mig asslaaet med den Motivering,
at kroesten ikke er kommet fra Tarmkartar.
I det syvende Aar lykkedes det mig at faa min
Mands Militoerpapirer og Papirer fra Lazarettet i
Straßburg sendt til Professor Dr. Blumenthal i Berlin
til Udtalelse, hvilken jeg tillader mig at gengive her:
„Aus den mir vorgelegten Krankengeschichten geht
hervor, daß Asmussen am 17. Maj 1918 an einem
akuten Darmkartarrh erkrankte und am Z0. August in
das Lazaret aufgenommen wurde. In dieser Erkrankung
sah Oberarzt Dr. Hampel in seinem Bericht vom 26. Ok-

Krigs-Invaliden"
tober 1918 eine Schädigung der Gesundheit durch Ein
flöße des Kriegsdienstes. Am 14. September 1918 wurde
er anscheinend gesund entlassen, aber eine noch bestehende
Neigung zu Diaahöen festgestellt. Er kehrte dann im
November 1918 aus dem Kriege zurück und hat, wie
4 Zeugen bestätigen, vom Tage seiner Rückkehr ab ge
kränkelt und ist im Laufe des Jahres 1919 zusehen schwächer
und kränklicher geworden. Die ^Krankheit verschlimmerte
sich dann immer mehr. Im Jahre 1921 traten heftige
Durchfälle mit Blut und Schleim auf, Schmerzen in dem
Unterleib. Die Diagnose lautete am 22. Mai 1922 auf
chronischen Darmkatarrh. Dann war er vom 22. Juli
bis 31. August 1922 auf der chirurgischen Abteilung.
Inder Krankengeschichte heißt es, daß er bis vor 9 Mo
naten sich vollständig gesund und arbeitsfähig gefühlt
habe. Das steht im absoluten Widerspruch mit den Angaben
der 4 Zeugen, wie oben erwähnt. Daher ist wohl anzuuehmen, daß die Angabe in der Krankengeschichte nicht
richtig ist. Es wird damals ein krebs im Rektum festgestellt, der dann am 2. September 1922 operiert wurde.
Im Juni des Jahres 1923 trat dann ein Rezidiv auf und
am 22. Oktober 1923 ist Asmussen gestorben.
Es ist nun die Frage, ob der Darmkrebs im Zusammenhang steht mit dem Darmkatarrh im Jahre 1918, der
als Dienstbeschädigung durch das Urteil des D r . H a m p e l
anerkannt ist. Die Frage ist durchaus zu bejahen. Aus
einem Darmkartarrh. der kronisch wird, kann krebs ent
stehen, und das ist in diesem Aalle anzunehmen, da 4
Zeugen behaubten, daß A. nach seiner Entlassung schwere
Krankheitserscheinungen darbot. Auch 1921 trat dann
wieder der Darmkartarrh in Erscheinung. Vielleicht war
es damals schon der Darmkrebs. Chronische Entzündungen
aller Art können in krebs übergehen, was insbesondere
der Nachfolger Rudolf Zirchows am Berliner pathologischen Institut, Professor Joh. Orth, nachgewiesen
hat. Die experimentielle Krebsforschung sieht heute auf
dem Standpunkt, daß aus jeder Entzündung ein krebs
werden kann, vorausgesetzt, daß von dem Beginn des
entzündlichen Prozesses an bis zur Krebsbildung mehr
oder weniger ununterbrochen Beschwerden an der Stelle
der Krebsbildung vorhanden sind, d. h., daß Brückensymptome da sind, das ist der Fall gewesen.
Ich gebe daher mein Gutachten dahin ab, daß der
Darmkrebs sich aus dem Darmkartarrh im Jahre 1918
entwickelt hat. Da dieser als Kriegsbeschädigung ange
sehen ist. so ist auch der krebs als solcher aufzufassen,
gez. Geheimrat Prof. Dr. med. Ferdinand Blumenthal,
Direktor des Universitätsinstitut für Krebsforschung an der Charite,
Berlin.

IBesiddelse af en faa betydningsfuld Udtalelse indgav jeg nyt Andragende og var i den gode Tro at nu
vilde min Sag blive bevilliget. Min Forbavselse var
ikke helt lille, da jeg modtog den afgivne kendelse, der
igen lod paa ikke anerkendt, og min Saa forblev trods
alt afflaaet.
Brunsnces. i December 1929.

Margrethe Asmussen.
Endelig, langt om tcenge, har Hovedbestyrelsen
begyndt at virke aktivt. Den i sidste Nr. af krigsinvaliden
fra Hovedbestyrelsen fremsatte protest foranlediger mig
til, — i Betragtning af, at en ret stor Del af krigsinvaliderne falder ind under den uheldige Rubrik: „Forvcerrelse af en besiaaende Lidelse," — at fremkomme med folgende Replik:

-,^
en Specialist i Kolding har sat
en invalid til 80"/<z erhvervsudygtig er Ncevnets kendelse
)a det lyder ncesien som i et Eventyr, paa 40^ Erhvervsudygtighed, endskont Manden ncesten er blind Det maa
jo uvilkaarligt forbavse en. naar man tcenker sia at
Ncevnets Lågekonsulenter vil paatage sig et saadant .
Ansvar, som for Eks. i dette Tilfcelde. hvor en Invalid .
ansoger om Renteforhojelse og man skulde tro. at Ncevnets
Lceger har maattet studere hgjere Mathematik for ak kunne
fasislaa de nojagtige procentsatser af en indtruffen Forvcerrelfe. Man maa jo dog huske paa. hvad det er for
Omstændigheder der taler en krigsinvalids Sag — krigens
Rcedsler og hvad der tilhorer har haft sin Indvirkning
baade paa Legeme og Sjcrl og er det derfor ikke Lcegernes
pligt at fporge om, hvad han gjorte med eller hvad
han er blevet udsat for i Feldtoget? Og saa efter dette
bedomme Forvcerrelfen. Vilde det ikke ogsaa vcere mere
paa sin plads at behandle foerre Akter paa Ncevnets
Moder? Skal man f. Eks. behandle 50 Sager under et
Mode. tror jeg nceppe at alle Ansogere kommer til deres
velfortjente Ret.
Forligner man Rentenedfcettelfen af de forskellige
krigsbeskadigelser med de Nedscettelser det er sket i
Tyskland, skulde man ncesten kro at Ncevnets Overlcege
gaa efter samme Fodspor. Skal det absolut gaa efter
den tyske Lov. hvorfor kan man saa ikke ogsaa bringe
vore krav ind for Domstolene. I det Ojeblik Invaliderne
havde Lov til dette, vilde der efter mit Skon versere
mange Afgorelfer ved Retten. Vi horer aldrig at Ncevnets
Lceger udtaler dem om, at havde Manden ikke vceret
med i krigen, havde han vceret en kraftkarl i Dag; men
derimod, naar en Invatidsompattebarn harhaft Bronchitis.
Mellemorebetcendelse el. lign. falder han som ovenncevnt
i Artiklen straks under „Forvcerrelse af en besiaaende
Lidelse."
Af Erfaring ved vi. at alle Stormlob mod den nuvoerende Ordning har vceret forgceves. men det skulde ikke
undre mig, om de hoje Herrer i Ncevnet skulde bringe
det saa vidt at et gammelt Feltraabs .... moralske
Virkninger vil blive en Nodvendighed for at-de uholdbare
Tilstande kan blive anderledes.
Augustenborg, i December 1929.
Peter Hansen.
HIeääelelse kra Invaliäensevnet.
Kon8ultation for rnilitsere Invaliäer 0Z 8aadanne8 efterlaäte 8smt kentean8gZere vil sk en af Xeevnet8 Korpulenter
oZ en l_>ä8encjinZ fra >^ssvnet8 Kontor i januar ^Isane^ I9Z9
blive gfbolät i

Aabenraa, L^Zekssseng Kontor, 8snäerMäe 12,
äen 7., 14.. 21.. oZ 28. Kl. 2-" ^fterm.

kontier, ^VUssiongliotellet, StoreZsäe 9,

6en 10. oZ 24. Kl. 230 ^fterm.
l'inSleV, l'inSleVlius, <Zen 22. Kl. 2 ^fterm.
l^oZumkloster, ttotel Ko^sl, äen 9. Kl. 315 ^sterm.
tIelleVaä, KlsVer ^8, äen 31. Kl. I^^fterm.
8kserbsek, ^sblinSs Hotel, äen 30. Kl. 3^o ^fterrn.
I^oktluntl, k^rosck' Stotel, clen 16. Kl. 4^ ^fterm.
k?sä<linZ, Stotel ksääinZ, clen 3. Kl. 2^ Sterin.
Invalider oZ efterladte, 8amt k?entesn80Zere, 8om on8ker
at Zore LruZ af 6i88e Kon8ultationer, maa 8enest 3 OaZe incjen
äen Dato, paa bvilken cle aZter at Zive ^säe, meääele Invaiiclenssvnet i LonclerborZ, til nVilken Kon8ultstion 6e agter at
Zive ^scle, for at Ve6kommenäe8 Eliter kan blive medbragt
til Kon8ultationen.
Kon8ultatjonerne — Veä liVilke äer ikke er ^ejliSke^
til at blive IseZeunäerssZt — afboIäe8 kun, for 8ga viät levnet
rettidigt moätaZer ^nmel6e>8er til 8smme. Invali^ensevnet.
Avisen er bragt paa posthuset Mandag, den 30. December
inden kl. 12 Middag.

.Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg, Kastaniealle6, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Hnvaliden" med Kildeangivelse er tilladt
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 245.
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forceldrerente.
Bestemmelserne over Forceldrerente efter § 25 i Lov
Ar. 100 af 29. Marts 1924 om Forsorgelse af militcere
Invalider og saadannes efterladte i de ssnderjydske Landsdele fortolkes fra Forsorgelsesmyndighedernes Side paa
forskellig Maade. Behandlingen af Sagerne har givet
Foreningens Repræsentant i Invalidencevnet. kammerat
Viggo hansen. Haderslev. Foranledning til at fremsende
en Indstilling om Sporgsmaalet overfor Invalidencevnets
Formand. Yderligere er Foreningens Repræsentant i Invalideraadet. kammerat Mortensen, Haderslev, fremkommen
meden Redegorelse over sit Synspunkt paa Sagen. Di offent
liggør hermed i det folgende saavel Hansens Indstilling som
Mortensens Redegorelse:
„I § 21 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 om Forsorgelse m. m. er indeholdt en Bestemmelse om, at der
kan tilstaas Forceldreforsorgelse til Forceldre eller Bedsteforceldre efter personer, der er afgaaet ved Doden som
Folge af en under krigsforhold paadraget Invaliditet,
naar de ved Sonnens Dod har lidt et vcesentligt og varigt
okonomisk Tab. Saasremt foranftaaende Forudscetninger
er opfyldt, bestemmer ovenncevnte Lovs § 25, at Forceldreforsorgelse udredes under Hensyn til det okonomiske
Tab. Invalidens Dod har forvoldt Forceldrene, og der
bestemmes derefter, at Forsorgelsen udgor som Maksimum
det i H. t. Lov Nr. 348 as 7. August 1922 om Aldersrente for 65-aarige fastsatte Aldersrentebelob med Tillceg
efter Lovens §5.
Derefter maa derikke kunne vcere nogen Tvivl om Lovens
Bestemmelser for de ovenncevnte Forceldre, Faderen, Moderen eller Bedsteforældrenes Ret til at kunne komme i
Betragtning for ovennævnte Forsorgelse, idet denne Maksimumssorsorgelse er fastsat saaledes som ovenfor anfort.
I ovenncevnte Lovbestemmelses 2. Stk. bestemmes, at naar
Forceldre eller Bedsteforældre har egen Indtcegt eller
Formue, sker Fradraget i Forceldreforsorgelse overensstemmende med § 6 i Aldersrenteloven.
Denne Bestemmelse betyder i Praksis, at hvis til
Eksempel en Enke — Moder til en i krigen falden Son
opfylder Betingelserne for at faa tilkendt Forceldre
forsorgelse og ved Arbejde eller paa anden Maade har
en aarlig Indtcegt paa kr. 300.— eller derunder, saa
vil hun kunne opnaa i Forceldreforsorgelse et Belob paa
kr. 33.50 maanedlig.
I ovenncevnte Lovbestemmelses 3. Stk. bestemmes, at
Retten til Forceldreforsorgelse bortfalder samtidig med
og i samme Omfang, som Betingelserne for at nyde
Aldersrente, indtrceder.
Om den sidstncevnte Bestemmelses Fortolkning maa
jeg vcere uenig med Invalidencevnet. idet Ncevnet vil
have denne Bestemmelse forstaaet saaledes, at naar en

k. Aargang

Enke med f. Eks. det 58. Leveaar har faaet tilstaaet
Forceldreforsorgelse og derefter fylder 65 Aar, saa skal
dermed Retten til at oppebcere Forceldrerente ganske bortfalde i Overensstemmelse med ovenncevnte Lovs § 25
3. Stk.
Dette kan jeg ikke anerkende for at vcere ngtlgt og l
Overensstemmelse med Lovgivningens Bestemmelse. Der
staar ester min Opfattelse ikke noget i ncevnte Bestemmetse herom. Loven bestemmer, at Retten til Forceldre
rente bortfalder samtidig med og i samme Omfang
som Betingelserne for at nyde Aldersrente. indtrceder.
Hvis man har villet lade Forceldreforsorgelse falde bort
fra det Tidspunkt, paa hvilket Betingelserne for at oppebcere Aldersrente var indtraadt, altsaa fratage den til
kendte Forceldrerente fuldtud, saa vilde man ikke i Loven
skrive at denne skal bortfalde samtidig med og i samme Omfang, men man vilde skrive, at Forceldresorsorgelse bortfalder samtidig med at Betingelserne for at nyde
Aldersrente er indtraadt.
Naar Lovgivningsmagten har affattet Bestemmelsen
som sket er, saa mener jeg at maatte forstaa den saaledes.
at Retten kun bortfalder i samme Omsang, som de i
Aldersrenteloven af 7. August 1922 fastsatte Betingelser
bestemmer dette. IPraksis maa dette vcere saaledes, at
naar en Enke har faaet tilkendt Forceldrerente med
det fulde Maksimumsbelob, altsaa kr. 33.50 maanedlig
eller Kr. 402— aarlig. saa er vedkommende Enke kun
berettiget til at modtage en Aldersrente paa kr. 29,50
maanedlig i H. t. Aldersrentelovens Bestemmelse jfr.
Indenrigsministeriets Eirkulcere med Tabel af 30.11.1922.
Omvendt mener jeg. at hvis en Enke opfylder Betingelserne for at opnaa Aldersrente i H. t. Loven af 7. August
1922 om Aldersrente, altsaa under Hensyn til at hun
fylder 65 Aar. saa vil hun. fordi hun fuldt oppebcerer
denne ved Maksimumsbelobet. altsaa med kr. 33,50 maanedlig eller Kr. 402.— aarlig, maatte kunne faa tilkendt Forceldreforsorgelse med et tilsvarende nedsat Belob,
altsaa med kr. 29,50, alt under Hensyn til. at § 25. 3. Stk.
i Lov Nr. 100 bestemmer, at Retten til Forceldresorsorgelse bortfalder samtidig med og i samme Omfang som
Betingelserne for at nyde Aldersrente, indtrceder.
Jeg tillader mig at henstille til Invalidencevnet at
tiltroede foranftaaende Opfattelse eller paany at forelcegge
Sporgsmaalet for Socialministeriet til fornyet Afgorelse.
Sluttelig tillader jeg mig at anfore. at der. saa vidt
mig bekendt, ingen Steder i dansk Lovgivning er Grundlag
for denne af Invalidencevnet praktiserede Fortolkning as
ostncevnte Bestemmelse i § 25 3. Stk. i Lov Nr. 100 af
29. Marts 1924. Jeg henviser til Lov Nr. 199 af 16. Juli
1927 om Invalideforsikringen, § 4 6. Stk. Nr. 1 og 2.
hvor der kun er Tale om en delvis Nedscettelse as oen
i Loven omtalte Invaliderentes Maksimumsbelob, hvao

„Krigs-Invaliden"
enten der er Tale om en Rente eller Pension sikret ved
den paagceldendes personlig udredede proemie igennem en
Aarrcekke eller ved en i H. t. Ulykkesforsikringsloven af
14. 7. 1927 oppebaaret Erstatning for hvilken der af de
paagceldende Forsikrede ikke forud er betalt proemier.
Det samme Forhold gor sig gceldende ved Tilkendelse af Aldersrente i H. t. Lov Nr. 134 af 1. Juli 1927
om Aldersrente, idet Aldersrenten nedscettes delvis, forsaavidt den paagceldende person oppebcerer anden Indtcegt (Pension eller anden offentlig Underftottelfe).
Der er efter min Opfattelse i den sociale Lovgivning
kun Tale om en delvis Nedsættelse af de ncevnte Renter,
men ikke om dennes fuldstændige Bortfald, som jeg gentagne Gange har anfort, er bleven praktiseret af Inva
lidencevnet under Anvendelse af § 25 3. Stk. i Lov Nr.
100 vedrorende Foroeldrerente.
Jeg anforer ligeledes det af Socialminister Steincke
i Folketinget den 12. 12. 1929 anmeldte Lovforslag Nr. 44
om Aolkeforfikringen, i hvilket Forslags § 41 der atter
kun er Tale om en delvis Nedsættelse af saavel Invalide
samt Aldersrentens Grundbelob, naar andre Indtcegter
oppebåres.
Naar der er bleven tildelt Foroeldreforsorgelse til
saadanne i den sonderjydske Landsdel bosatte personer,
en Fader. Moder eller Bedsteforældre for i Verdenskrigen
faldne Sonner, faa kan en saadan en Gang tilkendt
Understottelse ikke blive betragtet som andet end en under
ganske scerlige Forhold tilkendt Understottelse, som frem
deles maa kunne oppebceres, og naar saadanne af krigen
paa Forhaand Haardt ramte personer kan oppeboere anden
i den sociale Lovgivning hjemlede Rente resp. Understottelse, saa bor Invalidencevnet troede ind for, at de
under Noevnets Virksomhed horende personer ikke stilles
anderledes end andre.
Jeg tillader mig at henstille til Noevnet principielt
at tiltroede den ovenfor fremsatte Opfattelse og ved en
Forhandling med Invalideraadet og Socialministeriet at
söge § 25 3. Stk. i Lov Nr. 100 praktiseret saaledes som
anfort. Ved de ncevnte Forhandlinger vilde jeg ikke anse
det for urigtig, om der ved en Forhandling med Socialministeriet soges tilvejebragt en Bestemmelse i det
omtalte Forslag til Lov om Folkeforsikring, at den Forceldrerente, som er tilkendt i H. t. § 23 3. Stk. i Lov Nr. 100
blev ladet helt ude af Betragtning ved Invalide- og Aldersrentens Beregning.
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Viggo Hansen.

Efter at voere blevet gjort bekendt med Hr. Viggo
Hansens foranstaaende Henstilling til Invalidencevnet
vedrorende Fortolkningen af § 25, 3. Stk. i Lov Nr. 100
af 29. Marts 1924 angaaende Forceldreforforgelfe skal
jeg herved tillade mig at bemcerke, at jeg fuldtud tilslutter
mig til disse Betragtninger, at der ifolge ncevnte Lovs
paragraf er Lovhjemmel til, ved Siden af en Aldersrente
at oppeboere en Foroeldrerente. At dette ogfaa har
voeret Lovgivernes Hensigt, er i sin Tid meddelt vor
Forenings Udvalgsmedlemmer, da omhandlede Lov stod
til Behandling i Rigsdagen og disse havde Foretroede
hos det for denne Lov nedsatte Rigsdagsudvalg. Der
er da udtrykkeligt blevet fremhcevet, at Forceldre, der har
mistet en eller flere Sonner i Verdenskrigen, og det er
godtgjort at paagceldende for sin Indkaldelse til krigstjeneste havde voeret Forceldrene en okonomisk Stotte
eller naar Forceldrene ved Sonnens Dod har lidt et
voesentligt og varigt okonomisk Tab (her er toenkt paa

Forceldre efter faldne Sonner, hvis Uddannelse Forceldrene har bekostet under Forudsætning af. at en saadan
Son senere efter endt Uddannelse skulde blive dem en
Stotte), saa burde disse ved Siden af en eventuel Aldersrente kunne oppeboere en Foroeldrerente. Der staar
saaledes ogsaa i Bemærkningerne i Udkast til Forslaq til
Lov om Forsorgelse af militcere Invalider og saadannes
efterladte i de sonderjydske Landsdele (Pag. 13)„Da de personer, der opfylder Betingelserne for at
faa tilkendt Aorceldreforsorgelse. i de allerfleste Tilfalde
naar de opnaar den fornodne Alder, vil faa Adgang til
Aldersrente, har man ment at burde fastscette Forceldreforforgelsen til et Belob, der svarer til den Aldersrente
den paagoeldende vilde faa tilstaaet, dersom han (hun)
ogsaa med Hensyn til Alderen opfyldte Betingelserne for
Tildeling af Aldersrente, ligesom man med Hensyn til
Foroeldreforforgelfens Forandring og Ophor har foreflaaet Reglerne i Aldersrenteloven anvendt."
Man ser ogsaa heraf, at Berettigelsen til Aldersrente
kun medforer en Forandring af Forceldrerenten, men
ikke en Inddragelse af denne.
Der har i Foroeldrerentesporgsmaalet ogsaa stedse
bestaaet Uoverensstemmelser mellem Invalidencevnet og
Invalideraadet og mange af de gamle Mennesker, hvis
Foroeldrerente Invalidencevnet havde inddraget paa Grund
af, at disse var fyldt 65 Aar og saaledes berettiget til
Aldersrente. har ved Reklamation til Invalideraadet
atter faaet Foroeldreforsorgelsen tilkendt i Henhold til
8 47 i oftnoevnke Lov. Denne paragraf har dog kun
kunnet bringes i Anvendelse overfor personer, der var
tilkendt en Forsorgelse for 1. Juli 1924 (Tidspunktet for
Ikrafttrædelsen af Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924).
Til Trods for, at Invalideraadets kendelser burde
voere Rettesnor for Invalidencevnet, har Noevnet dog ikke
fundet sig tilfreds med disse Raadets Afgorelser vedrorende
Foroeldrerentesporgsmaalet, men sogte ved klage til
Socialministeriet at faa en Afgorelse heraf. Man skulde
jo ikke formene, at Socialministeriet var kompetent Nl at
optage dette Sporgsmaal, da Invalideraadet er hojeste
Instans disse Sager vedrorende og Invalideraadets Afgorelser i Henhold til § 38, 2. Stk., i omhandlede Lov
er endelige, men ncevnte Ministerium har dog beskoeftiget
sig med Sagen og afgjort som sin Opfattelse heraf, at
Reglen i § 47 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 medforer, at Bestemmelserne i samme Lovs § 25, 3 Stk. ikke
kommer til Anvendelse overfor personer, der ved Lovens
Ikrafttroeden oppebcerer saavel Aldersrente som Foroeldre
rente ej heller overfor personer, der ved Lovens Ikrafttroeden oppebcerer saavel Aldersrente som Foroeldrerente
ej heller overfor personer, der ved Lovens Ikrafttroeden
opfyldte Betingelserne, herunder Alderbetingelserne for at
opnaa Aldersrente. Da ingen, der er fodt efter den
1. April 1864, den 1. Juli 1924 (Tidspunktet for Lov
Nr. 100's Ikrafttroeden) opfyldte Aldersbetingelferne for
at nyde Aldersrente, vil Reglen i § 47 af oftnoevnte Lov
ikke kunne anvendes paa personer, der er fodt efter
1. April 1864.
Noevnet har saaledes ved sin Henvendelse til Mini
steriet opnaaet dette, at en Del Forceldre er blevet afskaaret fra at oppeboere en dem en Gang tilkendt Foroeldreforsorgelse, men samtidigt har Socialministeriet ogsaa
tilkendegivet, at en Foroeldreforsorgelse godt kan oppe
bceres ved Siden af en Aldersrente.
Jeg haaber saaledes, at Invalidenoevnets ovrige
Medlemmer vil give Viggo Hansen Medhold i sine For-

„Krigs-Invalidenmed al Energi at arbejde for at bevare konsulentkontoret.
p. A. V.: A. Thomsen.

tolkninger, saa at Sporgsmaalet om Forceldreforforgelsen
kan faa en for disse gamle Mennesker — som har bragt
et saa stort Offer paa krigens Alter — retfoerdig og
voerdig Afgorelse.
Iovrigt spiller dette ingen okonomisk Rolle for Staten,
da Antallet af Foroetdrerentenydere daler stoerkt for
hvert Aar der gaar.
Haderslev, den 16. Januar 1930.

H. Mortensen.

j

Fra Hovedbestyrelsen.

Tit samtlige Afdelinger.
Hovedbestyrelsen anmoder herved Lokalafdelingerne
om, nu ved deres Generalforsamlinger, at foretage Valg
af Repræsentanter til vort noeste Foellesmode, som tomkes
afholdt i April Maaned 1930.
I Henhold til § 12 i vore Foreningslove, faaledes
som denne er cendret ved Fællesmodet den 3. Ian. 1926,
maa Afdelinger med et Medlemsantal paa indtil 100
sende en Repräsentant. Lokalafdelinger med et Medlemsantal paa over 100 maa yderligere sende en Repräsentant
for hvert paabegyndt 100 Medlemmer. Det af Lokalafdelingerne pr. 1. Februar d. A. senest til Hovedkassen
indsendte Regnskab og kontingent vil voere grundliggende
for denne Beregning. Repræsentanter fra Afdelinger,
der resterer for mere end 2 kvartaler kontingent til
Hovedkassen, har ingen Stemmeret ved Fællesmodet og
ingen krav paa Rejsepenge m. m. fra Hovedkassen, jfr.
§ 3, 3. Stk. i Foreningens Vedtoegter.
For Repræsentanter fra Afdelinger, der har deres
kontingentforhold overfor Hovedkassen i Orden, udreder
Hovedkassen Rejsepenge 3. kl. (Jernbane-Returbillet) og
Dioeter i Henhold til Beslutmngen ved Fællesmodet den
24. April 1927.
Samtidig anmodes Afdelingerne om, inden den
1. Marts d. A., at indsende eventuelle Forslag, som ouskes
behandlet ved ncevnte Fcellesmode, til Foreningens For
mand, Redaktor Fr. Andresen, Sondergade 32, Tonder.
Tonder/Haderslev, den 16. Januar 1930.
Hovedbestyrelsen.

Jor Sje-Protheseboerere.

""WU

Den udmcerkede Kunstoje-Specialist Ludwig MollerUri, Berlin, som i en Rcekke Aaringer til Invalidernes
Tilfredshed har leveret Oje-protheser. har meddelt at
voere til Stede den 18. og 19. Februar d. A. i Flens
borg, Bahnhofshotel for at fremstille kunstige Ojne direkte
efter Naturen.
Invalider, som onsker ny Oje-prothese, bedes omgaaende meddele dette til Invalidenoevnet eller Invalide
konsulent p. Petersen. Haderslev.
Hovedbestyrelsen.

I

Afdeling Haderslev

j

Jnvalidekonsulentkontoret i Haderslev ophceves.
Efter hvad Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte har erfaret, paatcenker Invalidencevnet i Sonderborg at nedlcegge det faste konsuleutkontor her i Byen til 1. April d. A. og sandsynligvis
erstatte konsulentvirksomheden med konsultationsdage.
Denne Meddelelse har vakt stor Bestyrtelse hos Invalider og Efterladte. Foreningens Bestyrelse i Haderslev
har allerede for nogen Tid siden droftet Sagen og besluttet

Sondagen mellem Jul og Nytaar afholdt Afdelingen
Juletræsfest. Om Eftermiddagen samledes mellem 300
til 400 Born og en Mcengde Forceldre i N. Juhls store
Sal omkring det smukt pyntede Juletrce. Bornene sang
Julesalmer og Sange. Loerer Thomsen talle kil Bornene
og saa uddeltes de mange poser med Godter. Derefter
dansede Bornene et par Timer. Om Aftenen indbod
Fornojelfesudvalget til Dilettantforestilling og Bal.
Den store Sal var stuvende fuld. da Formanden for
Haderslev Afdeling, Hr. Zimmermann, kl. 8 bod velkommen. Idroetsforeningens flinke Dilettanter spillede et
udmoerket Stykke ..Dengang vi drog af Sted" og hostede
voeldigt Bifald.
Saa gik Dansen til langt ud paa Natten.
A. T.
Vinteren siaar for Dören og dermed folger i mange
Tilfcelde Aorvcerrelse af vore krigslidelfer. scerlig Lidelser
med Gigt og Rheumatisme osv. I mange Tilfoelde vil
en god og gennemfort Massagebehandling vcere til Gavn
og Lindring. Her i Byen har vi en af vore kammerater,
nemlig H. Henning. Naffet 34. Haderslev, som efter en
grundig Uddannelse i kobenhavn har nedsat sig som loegeautoriseret Massor. Vi undertegnede Invalider har efter
Loegeanordning voeret i Behandling hos Henning og vi
kan kun sige. at Henning har gjort sig al Umage og at
Behandlingen har voeret soerdeles god og til megen Lindring. Vi anbefaler vore kammerater, naar de troenger
til en saadan Behandling, at söge Henning, derved garanteres en god og samvittighedsfuld Behandling og vi stotter
tilligemed en af vore egne kammerater.
Haderslev, i Januar 1930.

L. Banz.

I

Otto Petersen.

Nielsen.

H. Henningsen.

Skodborg-)els Afdeling

I

afholder Generalforsamling Tirsdag den 11. Febr. 1930
Aften kl. 7 pr. i Buchards Cafe i Jels.
Dagsorden:
1. Regnskabsfremlceggelse. 2. Valg af Bestyrelse. 3. Beretning af Formanden. 4. Eventuelt.
Hr. H. Mortensen og Hr. Viggo Hansen kommer til
Stede. Alle Medlemmer bedes give Mode.
p. F. V.: H. Tandrup.

I

Afdeling Tsnder

^

afholder Generalforsamling, Mandag, 10. Februar 1930
Aften kl. 8 i ..Schützenhof".
Dagsorden:
1. Aarsberetning. 2. kasseberetning. 3. Valg. 4. Eventuelt.
Bestyrelsen.

I

Graasten Afdeling

I

Det bekendtgores herved, at Graasten Afdeling for
Fremtiden afholder sine maanedlige Moder den forste
Onsdag i hver Maaned i Jepsens Gcestgivergaard i
Graasten.
Bestyrelsen beder derfor alle Medlemmer om at
mode talrigt til disse Moder for at vi kan drofte vore
Anliggender til vort foelles Tarv og for at vise, at det
gode Sammenhold besiaar endnu.
p. B. V.: Johs. L. Hansen, Formand.

„Krigs-Inva lidenRinkences Afdeling

knuste Munde, ingen Ojne, ingen Arme,
Hjerter der endnu kan slaa for Mindets Varme.

afholder Generalforsamling Tirsdag den 4. Febr. 1930

Aah, de ejer dette dyre Minde,
det var under dem. Marskallen, de blev blinde.

Aften kl. 8 hos Gcestgiver Borm
med folgende Dagsorden:
1. Beretning af Formanden. 2. Regnskabets Fremlæg
gelse til forventet Godkendelse. 3. Valg. 4. konfirmationshjoelp. 5. Forskelligt. 6. Gratis Bortlodning af en Lagkage
til Medlemmer som er til Stede.
Derefter Foelles kaffebord.
7. Efter kaffebordet Gennemgang af Lovændringerne.
P. B. V.: Andr. Hinrichsen, Formand.
Alle Forenings Medlemmer som har Foraars
Konfirmation bedes melde sig kil Formanden inden 15. Febrnar 1930.

I

Aah. de kender denne Heltens dyre Lykke,
det var under ham. at de fik Brug for krykker.
Se, de smiler, uden Ben, fra Rullestolen
og de vinker med en Armstump ud i Solen.
Se, de sorte Enker bryske sig af A5re,
det var under ham de misted' deres kcere.
Langsomt svinder Enkeflok og krobling'toget.
Generalen sover under kistelaaget.

Aand, den svcever end heroppe,
j pustetGeneralens
ind i stakkels masakrerte kroppe.

Sonderborg Amtsorganisation

agter efter noermere Bekendtgorelse, der vil tilgaa de en
kelte Lokalafdelingers Bestyrelser, at afholde Delegeretmode Sondag, den 23. Februar d. A. paa Eolosseum i
Sonderborg (den blaa Sal), hvor folgende Dagsorden vil
komme til Behandling:
1. Formandens Beretning. 2. Fremlæggelse af Basarens Regnskab til Godkendelse. 3. Fremloeggelse af
Amtsorganisationens forskellige Regnskaber til Godkendelse.
4. Valg isolge Vedtoegterne. 5. Droftelse angaaende Forslag til Lovændringen af Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924.
6. Droftelse angaaende Forslag kil 2Endring af Foreningens Vedtægter. 7. Eventuelt.
Saafremt at Afdelingerne ikke ftaar i Kontingentre
stancer til Amtsorganisationen kan Afdelingerne sende en
Repræsentant for hver paabegyndt 25 Medlemmer. For
disse Repræsentanter udreder A. O's kasse Rejsepenge.
Samtidig anmodes Afdelingernes Bestyrelser om, inden
den 9. Februar 193O at indsende eventuelle Forslag, som
onskes behandlet ved Delegeretmodet. Forslagene, bedes
indsendt til Formanden Hans Petersen. Bjerggade 25,
Sonderborg.
Sonderborg i Januar 1930.
Bestyrelsen.

Se, bag krobling'toget tripper sorte Prcester,
der skal messe hver Gang Herren han faar Goester.
Og i Dag skal messes hojt og synges Sange,
Generalen han har skaffet Herren mange.
Sidst i Toget vandrer Modre med de Spcede,
Knopper, der skal springe ud til Verdens Glcede,
Ranke sig og bluse under Tricoloren,
ende som et Affald under Slagmarksjorden.
Eller vandre med i nye krobling'svcerme,
fulgt i Hoelene af nye Proesters Bcerme.

knuth Becker.
Hss Slags Gnmmifodtoj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.

m. Moller - Brohovedvej 3 - Sonderborg
HIeääelelse tra Invaliäensevnet.

I

Nordborg Afdeling

^

afholder Generalforsamling Ssndag. den 16. Febr. 1930

Aften kl. 7 paa Hotel „Harmonien"
med folgende Dagsorden:
1. Regnskabsfremloeggelsen. 2. Forskelligt. Efter Gene
ralforsamling, er der Biografforestilling med fri Adgang
for Foreningsmedlemmer og voksne Born. Herefter Bal
til kl. 1. Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

Marskal Aochs Baare.
Generalen sover under Sorgefaner
bort fra Stabskort, Dagsbefalinger og planer.

Konsultation kor militsers Invslicler oZ sgaclsnnes esterlsclte samt l^enteanssZere vil uf en sf l^sevnets Konsulenter
og en I^äsenclinZ fra ^sevnets Kontor i k^ebrusr ^Naaneä 1930
blive sfbolcit i

Aabenraa, S^Zeks88en8 Kontor, 8onäerSs6e 12,
clen 4., 11., 18., oZ 25. Kl. 2^L^sterm.

I'snäer, ^igsionsbotellet, StoreZacle 9,
clen 12. oZ 26. Kl. 2^ ^fterm.
clen 20. Kl. 2 Sterin.
1^gZumlilo8ter, Hotel KoFsl, clen 7. Kl. 3^^sterm.
tlelleVaä, KlsVer L8, äen 28. Kl. I^o Ltterni.
LkserbLek, ^sblinZ8 Hotel, clen 21. Kl.
1"oktlun6, k?ro8eb' liotel, clen 14. Kl. 4^o ^fterm.
ks<llIinZ, Hotel KsääinZ, clen 5. Kl. 2^<>Lfterm.

l'inSleV, ^inZleVbu8,

Rog siaar hojt fra Offerskaale op mod Himlen.
Herren selv skal kende Frankrigs Sorg i Svimlen.

Invslicler oZ efterlsclte, ssmt I^entesnsoZere, som onsker
st Zsre LruZ ss clisse Konsultationer, mss senest 3 OsZe inclen
clen Outo, pas kvilken cle uöter at give ^ocle, mecläele InValiäenssvnet i SonclerborZ, til bVilken Kon8»ltstion cle sgter st
Zive ^oäe, for st Veäkommencles ^.kter kan blive meclbrsZt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Ve6 bvilke <ler ilike er I^ejliHbe^
til st blive Ise^eunäer8SZt — gsliolcles kun, for saa viclt Nssvnet
rettiäiZt moclwZer ^nmelclelser til ssmme. Invaliden-evnet.

Se, uu drager frem en Flok, forgrcedt, forvaaget,
langsomt, langsomt hinker fremad krobling'toget.

Avisen er bragt paa Posthuset Torsdag, den 30. Januar
inden kl. 12 Middag.

ü sin kiste under Silketricoloren
ligger han hvis Rodder nu har sluppet Jorden.
Timevis og tavse Folket defilerer
langs med kisten og dens Vagt af Officerer.

.Arigs-Znvaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, kastaniealle 6, St.: udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Znoaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.
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Sen 1. Marls MV

Hovedbeftyrelsesmode i Tinglev
den 23. Februar 1930
Hovedbestyrelsen afholdt Sondag, den 23. Februar
d. A. ordinoert Mode i Andreas Hansens Goestgivergaard
i Tinglev, til hvilket alle Hovedbestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter og Revisorer var modte. Formanden kam
merat Ar. Andresen-Tonder aabnede og ledede Modet,
der helt igennem bar prceg af en saglig og grundig For
handling. Af Formandens Beretning fra Eiamacs Bestyrelsesmode i Men den 30. og 31. Januar d. A. fremgik
det tydeligt, at man ved et internationalt Arbejde skabte
Vejen aaben for bedre at naa de Maal og de Opgaver
de forskellige Landsorganisationer og Sammenslutninger
har sat sig at lose til Gavn for alle Verdenskrigens Ofre.
Del reviderede Aarsregnfkab for 1929, blev fremlagt af
Kassereren, der samtidig aflagde Beretning for Blomsterfondens Regnskab. Sidstnævnte Regnskab blev Genstand
for en indgaaende Behandling, og kammerat Mortensen
gav en fyldig Oplysning til de forskellige fremkomneSporgsmaal. En Indbydelse fra Reichsbanner om Deltagelse i
et Stoevne til Frankrig tilbagevistes med den Motivering
at Organisationen af Hensyn til sin politiske Neutralitet
som saadau ikke kunde deltage, men at evtl. interesserede
Medlemmer godt kunde deltage med Forudsætning at de
kunde deltage under samme Begunstigelse som Reichsbanners Medlemmer. Under Behandlingen af For
eningens Vedtcegter fremlagdes to Forslag: en Vedtcegt
for selve Centralorganisationen og en Vedtcegt for selve
Lokalafdelingerne. Forskellige Andragender behandledes
og de indkomne Forslag til Lovcendringer toges til Efter
retning.
I det efterfolgende gengives kort de vigtigste Punkter
fra Forhandlingen.
Til Stede var:
Andresen-Tonder, H.Mortensen-Hadrsl., M.PetersenAabenraa. H. Clausen-Sonderborg, Frederiksen-Tostlund,
Simonsen-Bolderslev. Hartkopf-Lognmkloster og Snppleankerne Fru Schulz-Haderslev og Fru Sorensen-Sonderborg. Senere ved 11-Tiden ankom P.I. Lassen-Sonderborg, samt Revisorerne H. Hansen-Osby og H. JessenHaderslev.
1. Beretning fra Ciamacs Bestyrelsesmode i Wien
aflagdes af Formanden Fr. Andresen-Tonder, som gen
gives andetsteds her i Bladet. Beretningen blev efter
en lcengere Droftelse godkendt.
2. Fremlæggelse af det reviderede Regnskab for
Aaret 1929.

k. Aargang

Hertil blev Ordet overladt til H. Mortensen-Haderslev
der oplcesle de forskellige Indtoegts- og Udgiftsposter. Regn
skabet balancerede medkr.9811,19 med en kassebeholdning
pr. 31.12.29 af 307,03 kr. Regnskabets Oversigt over For
eningens Formue udviste en Formue af 9 601,92 kr.
Regnskabet blev efter en kort Droftelse, efter Indstilling
fra Revisorerne, enstemmigt godkendt.
I Tilslutning til dette Punkt fremlagdes Blomster
fondens Regnskab. Dette udviste, at der pr. 31. 12. 29.
var mdgaaet gennem Sagsorere og gennem Invalidenoevnet
i Sonderborg kr. 4167,60. I ndestaaende Fordringer
stod der endnu 10192,61 kr. Mortensen gav en Redegorelse og Oplysninger om Regnskabet. Revisorerne meddelte at de havde forelaget en kritisk Gennemgang af
Regnskabet, og de kunde efter de foreliggende Doknmenter kun konstatere Regnskabets Rigtighed. Regnskabet
godkendtes herefter af Bestyrelsen.
3. Indbydelse fra Reichsbanner om Deltagelse i
et Stcevne til Frankrig.
Formanden oploeste Indbydelsen fra Reichsbanner
og meddelte hertil, at han paa eget Initiativ havde tilbagevist denne i en Skrivelse, motiverende med, at man
som Organisation ikke kunde deltage under Hensyntagen
til Foreningens politiske Neutralitet. Derimod laa der
ikke noget til Hinder for, at eventuelle Interesserede kunde
deltage. Formandens Indstilling blev godkendt.
4. Foreningens Vedtcegter.
Der forelaa et nyt Udkast til Foreningens Vedtcegter
gaaende ud paa, at der bliver en scerlig Vedtcegt sor
Centralorganisationen og en Vedtcegt for Lokalafdelingerne. Dette Forslag blev billiget, hvorefter man tog
hver enkelt Paragraf til Behandling og som alle, uden
A5ndringer, blev vedtaget. Det besluttedes at lade dem
gaa i Tryk, for derefter at tilstille dem til de enkelte
Lokalafdelinger til Udtalelse, evtl. Abndringer, for faa
endelig at blive fremlagt kil Vedtagelse paa det kommende
Fcellesmode i Tinglev.
Under Punkt Eventuelt behandledes forskellige Andragender om Sygehjcelp osv., blandt andet toges en Del
indkomne Abndringsforslag til Lov Nr. 100 af 29. Marts
1924 til Efterretning.
Der besluttedes at afholde det noeste Hovedbestyrelsesmode Sondaa, den 23. Marts og Foellesmodet Sondag,
den 27. April d. A.
Derefter var Dagsordenen udtomt og Formanden
sluttede Modet med en Tak til alle for den saglige og
godt sorlobue Forhandling.
Modet sluttedes henved 3^-Tiden.

H. L.

„Krigs-Invaliden"

Ciamac.
Ira den internationale Arbejdssammenslutning.
12. Bestyrelsesmode.
Den 30. og 31. Januar d. A. var Bestyrelsen for
Ciamac samlet i Wien. Modet afholdtes i Marmorsalen
i den nederosierrigske Landsregerings Bygning i Wien.
Der var modt: Formanden karkoska. Bulgarien: Nikisoroff.
Danmark: Andresen. Frankrig: Liautey, Pichot. krigsblindesektion: Hirsch. Osterrig: Brandeis, Schnürmacher.
Polen: karkoska, Stachecki.
Tjekkoslovakiet: Leppin.
Tyskland: Lehmann, Pfändner. Sekretariat: Tixier, Stein.
Dagsorden:
1) Formanden aflagde Beretning over Arbejdet
siden Aarsmodet i Warszawa. Det fremgik af Beretningen, at alle til Gennemsorelse af de i Warszawa
tagne Beslutninger nodvendige Skridt var bleven foretaget.
2) Kammerat Liautey (Frankrig) aflagde kassebe
retningen. Denne udviser, at Husholdningen for Ciamac
saavel som for Efterretningsbladet er i bedste Orden.
3) Forbundet af nkrainiske krigsinvalider, der er
udvandret til Polen, havde fremsat Begcering om Optagelse i Ciamac. Andragendet kunde ikke efterkommes
idet ncevnte Forbund er tilsluttet den polske Invalideorganisation og derved gennem denne allerede reprcesenteret
i Ciamac.
Et Andragende fra Rigsforbnndet for franske
Orient-krigsdeltagere blev enstemmigt efterkommet. Andragendet anbefaledes scerligt af de franske Reprcesentanter samt af den bulgarske Repræsentant.
4) En meget stor Del af Forhandlingen drejede sig
om Sporgsmaalet angaaende Oprettelse af et permament
Sekretariat i Geneve. Indtil nu er Sekretariatets Arbejde
udfort som 2Ereshverv af kammeraterne Tixier, Or. Stein
og Dechamp, der samtidig er Funktionerer af det internationale Arbejdsbureau i Geneve. Da Ciamacs Arbejde
og Opgaver stadig vokser, har det vist sig nodvendigt at
ansoette en ledende, lonnet Generalsekretcer, for hvem de
hidtidige Sekretoerer skal staa til Raadighed. I Forbin
delse hermed var det nodvendigt at opstille en ny Husholdningsplan og en ny Skala for Fordelingen af kontingentet. Husholdningsplanen for Aaret 1930 udarbej
dedes med en Balance paa 25000 sveitsiske Franc. Pladsen
som Generalsekretær udskrives gennem de tilsluttede Organisationers presse. Der kroeves af Generalsekretären fuldstcendigt kendskab til det tyske og franske Sprog og om
muligt til et af de slaviske Sprog.
5) Det 7. Aarsmode blev fastsat til den 25., 26. og
27. Juli og afholdes i Paris. Dagen for Aabningen af
Aarsmodet afholder Bestyrelsen, Fagudvalget for krigsblinde og Fagudvalget for Lungesyge, Mode.
Dagsordenen for Aarsmodet blev saaledes fastsat:
1. Beretning af Formanden og Generalsekretæren uden
soerlig Hensyntagen til de tilsluttede Organisationers Freds
arbejde.
2. Forudsætningerne for en varig Fred: Boldgiftstraktat. Sikkerhed, Afrustning. Referenter: Cassin (Frankrig), Roßmann (Tyskland).
3. Omfang af de Sundhedsforstyrrelser og Skader,
der giver Krigsofrene krav paa Forsorgelse. — Bidrag
til Affattelse af en international Forsorgelses Lovbog.
Referent: Dechamp.
4. Lungetuberkulosens Hoergning blandt krigsinva-

liderne og krigsdeltagerne (Referatet holdes af det franske
Forbund for lungesyge krigsinvalider).
5. De krigsblindes Rettigheder (Referatet holdes af
krigsblindefektionen indenfor Ciamac).
6. Vedtcegtscendringer.
7. Bestyrelsesvalg (Artikel 9 i Vedtægterne).
6) Bestyrelsen modtog Meddelelse fra den franske
Eksekutivkomite indenfor Ciamac om, at denne vil indbyde de ved Aarsmodet i Paris reprcesenterede Organisationer til Deltagelse i et Pilgrimstog til Slagmarkerne
ved Chemin des Dames til en Mindehojtidelighed for de
faldne, hvorigennem der samtidig skal gives Udtryk for
de tilsluttede Organisationers urokkelige Fredsvillie. Meddelelsen toges med Tak til Efterretning.
Alle Forberedelser til Aarsmodet i Paris trceffes
ved den franske Eksekutivkomite.
Bestyrelsen var inviteret af den osterrigske Organisation til en Middag i Raadhuset. Anden Forhandlingsdag om Formiddagen modtoges Bestyrelsen af den oster
rigske Socialminister, Dr. Innitzer, som viste indgaaende
Interesse for Ciamacs Arbejde.
Bestyrelsesmodets Forlob viste akter, at der i internationale Anliggender ikke kan bestaa Overensstemmelse
i alt, og at det mange Gange er nodvendigt at afslutte
kompromisser. Alen ved Hjcelp af kammeratfkabsaaudeu
og alle Parters hoje Ansvarsbevisthed og ubetingede
Forstaaelsesvillie blev det heller ikke denne Gang svcert
at komme til Enighed i alle Sporgsmaal.

1

Afdeling Haderslev

afholdt Fredag den 14. Februar 1930 sin ordincere Generalforsamling i Amtsbanegaardens Restauration. Jomfru
stien. Formanden Fr. Zimmermann aflagde Aarsberetningen. som efter en livlig Droftelse blev godkendt.
Derefter forelagde kassereren. Loerer A. Thomsen,
det reviderede Aarsregnskab, der udviste en Indtcegt paa
3 310,64 kr. og en Udgift paa 2 759,34 Kr., saa det sluttede
med en Kassebeholdning paa 551,30 Kr. 3 Underskottelse
var der i Aarets Lob udbetalt 835,20 kr. Deraf til
Konfirmation 481 kr., til Julen 206,20 kr. og i forskellige
Tilfcelde af Trang 148 kr. kassereren fremkom desuden
med en Oversigt over de Understottelser, der siden 1921
indtil 1930 er ydet Foreningens Medlemmer i Afdelingen
Haderslev. Ialt er der udbetalt 10 275.46 kr. Deraf
5 536.81 kr. til Invalider og 4 738,65 Kr. til Enker og
efterladte. Disse Penge er ydet som konfirmationshjcelp,
som en Hjcelp til Julen og i mange forskellige Tilfcrlde
af Trang. Det fremgik af denne Oversigt, at de kil Inva
lider ydede Understottelsesbelob er vokset meget stcerkt de
senere Aar i Forhold til de Belob, der er ydet de efterladte. Aarsagen hertil maa ene og alene soges i de
alt for store uberettigede Nedskæringer, der har fundet
Sted i Invalidernes Rentebelob.
Foreningen i Haderslev tceller ved Udgangen af 1929
378 Medlemmer, deraf 80 efterladte. I Aarets Lob er
4 Medlemmer, deraf 3 Mcend og 1 Enke, afgaaet ved
Doden.
Bedrorende Byggefonden oplyste kassereren, at denne
nu udviser et Belob af 4 241,74 Kr. Der udestaar endnu
2 247,89 Kr.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Formanden fremkom derefter med Oplysninger om,
at Socialministeriet paa Grundlag af Indstilling fra Invalidencevnet har bemyndiget Noevnet til at nedlcegge det

.. K r i g s - I n v a l i d e n "
faste Invalidekonsnlentkontoreti Haderslev fra 1. April 1930
at regne. Bestyrelsen havde siraks efter at voere kommen
til kundskab herom sogt Forhandlinger med hervoerende
Amtsraads Formand, Hr. kammerherre Haarlev, og Invalidenoevnets Formand, Hr. Amtmand Lundbye, Sonderborg,
om at bevare denne for krigsinvalider og efterladte
uundværlige Institution. Disse Forhandlinger er resulteret
i, at der fra begge de ncevnte Herrers Side er lovet
med storste Velvilje at imodekomme Foreningens Onsker
om omhandlede Kontors fremtidige Bestaaen. Invalidenoevnets Formand onskede Foreningens skriftlige Ansogning
herom, der faa vilde blive forelagt Socialministeriet til
Afgorelse.
Saaledes foranlediget har Bestyrelsen under 3. Febr.
1930 tilskrevet Invalidencevnet folgende:
„Da vi har bragt i Erfaring, at Invalidencevnet ved
Indstilling til Socialministeriet har foranlediget, at det
faste konsulentkontor i Haderslev, som har bestaaet siden
Genforeningen, som en Aortsoettelse af det davoerende
„Wohlfahrtsamt", skal nedloegges fra 1. April 1930 at
regne, vil vi gerne paa krigsinvalidernes og faldnes
efterladtes Vegne herigennem cerbodigst anmoder Inva
lidencevnet om at tage dette Sporgsmaal op til fornyet
og velvillig Behandling.
Til Stotte dette vort Andragende skal vi tillade os
at fremfore folgende:
Invalidekonsulentkontorets Virksomhed i det forlobne
Aar (omfatter kun 11 Maaneder, da konsulenten har
voeret fravcerende i en ZNaaned paa Grund af Sygdom)
udviser, at der ved denne er udfærdiget 1427 Skrivelser
til forskellige Myndigheder, Institutioner m. m. Heri er
kun indbefattet ind- og udgaaende Post. Kontoret soges
desuden personligt af mange Invalider og efterladte,
som onsker kousuleutens vederlagsfrie Vejledning og
Bistand ved Andragender til den sonderjydske Fond,
Hjælpekasser, Laanekassen for Sonderjylland o. l. velgorende Institutioner, Eivilinvalidemyndigheder, Ansogninger og Indsigelser til hhv. Invalidenoevn og -raad.
Samtidigt bliver kontoret meget benyttet ved Fremskaffelse
as Arbejdspladser til Invalider, Lærepladser til Invaliders
og efterladtes Born o. l.; og det er i ikke faa Tilfoelde
lykkedes derigennem at hjoelpe krigsinvalider og deres
Born til at faa Beskæftigelse.
Vi onsker i denne Forbindelse ogsaa at henvise til,
at der i Haderslev By og Amt er over 1300 Invalider
og efterladte bosiddende, som oppebcerer Forsorgelse fra
Invalidencevnet; d. v. s. ca. en Trediedel af samtlige sonderjydske krigsinvalider og efterladte, og der er mindst lige
saa stort et Antal her i Amtet, som sorterer ind under
Begrebet „krigsinvalid", men som af en eller anden Grund
f. T. ikke nyder nogen Understottelse fra Noevnet. Det
kan dog saaledes ikke bencegtes, at det er notwendig, at
der i umiddelbar Ncerhed maa voere en Institution, hvor
disse Mennesker uden Vederlag kan henvende sig for at
faa Bistand i deres krigsforsorgsanliggender m. m. At
dette ikke kan ske effektivt ved enkelte konsultationsdage
maa dog paa Forhaand voere givet; og det er her en
Rodvendighed, at der staar en Arbejdskraft, der er noje
kendt med disse Anliggender, til stadig Raadighed.
Vi er vidende om. at Nedlæggelsen af omhandlede
kontor har vakt skor Bekymring indenfor Krigsofrenes
Rcekker, netop fordi kontoret, centraltbeliggende, er blevet
en vejledende og hjoelpende Institution, som disse nodig vil
miste.
Enkelte konsultationer kan paa ingen Maade opveje

Savnet af et saadant kontor, og vi ser ogsaa af
Invalidencevnets Beretning for Aaret 1928/29, at der til
de konsultationer, som er afholdt i Tonder og Aabenraa
Amter, i ^ Aar kun har meldt sig 425, nemlig 385 Invalider og 40 Efterladte.
I andre Lande bestaar der ogsaa saadanne, for
Invaliderne vederlagsfrie. Institutioner, f. Eks. i Tyskland
forefindes der saaledes indenfor hvert Amt et „Fürsorgestelle", hvor der gives alle Oplysninger og Vejledninger,
som Invalider og efterladte onsker. Lederen af et saadant kontor og „Sachberater" kan altsaa ligesaavel
som den Forsorgelsesberettigede se efter i Akterne, naar
der er noget at oplyse eller konstatere. De Folk. der
sidder som Leder eller „Sachberater" paa disse kontorer,
er omhyggeligt udvalgte og ofte endda soerligt skolet til
deres Gerning. Der er ikke noget „embedsmæssigt" eller
„kontormcessigt" ved disse Forhandlinger mellem den
Forsorgelsesberettigede og „Fursorgestelle"s Embedsmcend.
Disse kontorledere og „Sachberater" optrceder i mange
Tilfoelde som de forsorgelsesberettigedes Sagsorer ved
Forsorgelsesretterne, de affatter Andragender og andre
Skrivelser for dem. De har Penge til Raadighed, af
hvilke de kan forstrcekke Invaliden, naar han ikke raader
over tilstrcekkelige Midler til at fore et eller andet igennem, som kan bringe ham Fordel. Disse Embedsmcend
beregner Dagpenge osv. ved Invalidens Rejser, Hospitalsophold o. l. De hjcelper Invaliden ved at faa passende Beskæftigelse. For de Foroeldrelose er de Vcrrge og
„Fader". De bliver ved deres Arbejde understottet af
soerligt beskikkede Loeger og „Pfleger", som rejser omkring
for at bistaa de forsorgelsesberettigede paa mange for
skellige Rlaader.
Haderslev Amtsraad har saaledes ogsaa anerkendt
Berettigelsen af et saadant kontor her i Haderslev, idet
dette paa Forhaand overfor vore Repræsentanter har
lovet fremdeles at ville stille et kontorlokale m. m. vederlagsfrit til Raadighed hertil.
Udgifterne til det omhandlede kontor vil herefter
ikke vcere ncevnevcerdig storre end ved Afholdelse af konsnltationer, idet der ogsaa ved hver enkelt konsultationsdag
af Ncevnet skal udredes hhv. Rejsepenge og Dioeter til
de af Acevnet udsendte Embedsmcend.
Under Henvisning til foranstaaende Redegorelse samt
vore Reprcesentanters personlige Samtale med Invalidencevnets Formand, Hr. Amtmand Lundbye, af 29. Januar
1930 i samme Anliggende, haaber vi, at Invalidencevnet
vil efterkomme vort Onske vedrorende Opretholdelse af
det faste Invalidekonsulentkontor i Haderslev".
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt Bestyrelsens Arbejde for at opretholde Invalidekonsulentkontoret,
idet man dog ansaa det for absolut paakroevet, at Bestyrelsen henvendte sig personligt til Socialministeren vedrorende dette Sporgsmaal.
Til Fcellesmodet i Tinglev valgtes som Delegerede:
Fr. Zimmermann, A. Thomsen, V. Hansen,Fru M Elley,
R. Andersen og S. Ostergaard; de to sidstnoevnte som
Suppleanter. Ara Forsamlingens Side fremsattes der
adskillige Aorflag, der onskes behandlet paa Aoellesmodet.
Scerligt paataltes det, at Invalider og efterladte ikke kan
tage Ophold iUdlandet, uden at Renteudbetalingen standses.
Der er indtil nu givet enkelte Invalider Tilladelse til
kortere Ophold i Udlandet, men man onsker, at
Tilladelse udvides til Ophold for loengere Tid i Lighed
med, hvad der tillades Invaliderne og efterladte l andre
Lande. Efter hvad der oplystes, er der nogen Udstgt

„Rrigs-Invalidentil, at den danske Regering vil imodekomme dette krav.
5. Ostergaard aflagde paa Fornojelsesudvalgets
Vegne Beretning om de i Aarets Lob afholdte Festligheder. Der udtaltes en varm Tak fra Forsamlingens
Side til Udvalget for dets Virksomhed. Fornojelsesudvalget blev enstemmigt genvalgt. H. Mortensen rede
gjorde for Skydeudvalgets Arbejde. Overskudet ved disse
Foranstaltninger var desvoerre i det forlobne Aar kun
lille, men det besluttedes ak fortsoette med Skiveskydningsfesterne. Ogsaa dette Udvalg genvalgtes enstemmigt.
Som Næstformand og Bisidder genvalgtes H. Mortensen og Fru ZU. Elley.
Under Eventuelt droftedes Oprettelsen af et Fond
til Bestridelse af Udgifterne til Deltagelse i Sommerstævnet.
Forslaget forkastedes.
Haderslev, i Februar 1930.
Bestyrelsen.
Ameling kssllsnslev
afholder sin aarlige
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Graasten Afdeling

afholder Medlemsmode den 5. Marts 1930 (den forste
i ^w°"^den) ! Afdelingens Forsamlingslokale,
hvilket Bestyrelsen beder alle kammeratinder oa Kammerater om at mode talrigt.
Samtidig bekendtgores, ak de Medlemmer, der har
konfirmation til Foraaret, bedes anmelde dette til Formanden til senest den 15. Marts d. A. Medlemmer, der
anmelder konfirmation efter noevnte Frist, vil ikke kunne
faa Hjoelpen udbetalt til rette Tid. Med kam. Hilsen
P. F. V.: Johs. Chr. Hansen, Formand.

I

Augustenborg Afdeling

afholder Generalforsamling paa Hotel Solyft Onsdag,
den 5. Marts med folgende Dagsorden:
1. Bestyrelsesvalg. 2. konfirmationshjcelp.
Efter Generalforsamlingen fcelles gratis kaffebord.
Alle Medlemmer bedes om at give Mode oasaa
krigsenkerne.
Bestyrelsen.

^le^elelse kra Invalidensevnet.

Alle Medlemmer bedes deltage i Festen, da et
i eventuelt Overskud vil blive brugt til Konfirmationsi hjcelp til trcengende Medlemmer.
Fornsjelsesudvalget.

Konsultation
lsäte samt

tor militgsre InValiäer

kenteansoZere vil

as e n

og saaäannes etter-

a f N eevnets K o n s u l e n t e r

oZ en UäsenäinZ irs Xsevnets Kontor

i

Hlsrts ^Inaneä 1930

blive utliolät i

Aabenraa, S^eksssens Kontor, SonäerMäe 12,

Taksigelse.
Efter ak have loest Anbefalingen i vort Medlemsblad
..Krigs-Invaliden" Nr. 11 vil jeg gerne ad denne Vej
have Lov til at takke kammeraterne, som paa saa smuk
en Maade har anbefalet de hos mig modtagne Massage
behandlinger. Det skal altid voere min pligt, at give
mine Patienter en samvittighedsfuld Behandling. Sam
tidig vil jeg gerne have Lov til at oplyse kammeratinder
og kammerater, at jeg foruden Massage og Sygegym
nastik ogsaa giver elektriske Lysbade og andre medicinske
Behandlinger efter Loegeordination.
Haderslev, i Februar 1930.
Heinrich Henning,
eksamineret lcegeantoriseret TNassor og Sygegymnast.

Raffet 34 - Telefon 480.

I

Nordborg Afdeling

j

afholder ekstra ordincer Generalforsamling Sondag, d.
9. Marts 1930 paa Hotel „Harmonien", Efterm. Kl. 4
med folgende Dagsorden:
1. Fremlæggelse af Regnskabet.
2. Droftelse ang.
Afholdelse af en Sommerudflugt.
3. punkt 3 vil blive
bekendtgjort under Modet.
4. Eventuelt.
For Modets Deltagere er der efter Modet gratis
Kaffebord, paa Grund af den overordentlig vigtige Forhandling, bedes alle Medlemmer indtrængende om at
mode.
P. B. V.: Andresen, Sekretcer.

ä e n 4., 11., 18., o g 25. K l . 2 s<> E f t e r m .

I^snäer, IVIissionskotellet, StoreHaäe 9,
ä e n 7. o g 21. K l . 230 E f t e r m .
t i n g l e v , l ' i n Z l e V k u s , ä e n 20. K l . 2 E f t e r m .

I^sZumkloster, ttotel Ko^sl, ä e n 12. K l . Z i s x ^ e r - n .
ttelleVsä, Kisver Ls, ä e n 28. K l .
Skserbsek, ^ablinZs Hotel, ä e n 27. K l . 3so
I'oftlunll, k^rosck' Hotel, ä e n 14. K l . 430 E f t e r m .
KoääinZ, ttotel ksääinz, ä e n 6. K l . 2 so E f t e r m .
Invgliäer og etterwäte, samt k^entesnssZere, som onsker
at Zore LruZ st äisse Konsultationer, mas senest Z OsZe inäen
äen vsto, p33 kvilken äe agter st Zive ^oäe, meääele Invsliäenssvnet i SsnäerdorZ, til kvilken Konsultation äe sgter at
Zive ^säe, tor st Veäkommenäes ^kter kun blive meäbraZt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä liVilke äer ikke er ^ejliZkeä
til st bliVe IseZennäerssZt — atkoläes kun, tor sssviät I^WVnet
rettiäiZt moätgZer ^nmeläelser til ssmme.
Invali<äensevnet.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.
Avisen er bragt
inden kl. 12 Middag.

vaa posthuset Lordag,

den 1. Marts

.Krigs-Ino aliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg. Aaftaniealle i St.z udkommer een Gang maanedlig, og koster 10 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Hnvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i F, C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.
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Aledlemsvlao

for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Nr. 1

7. Aargang

Den 1. April 1SZV
Til Lcrseren

«

aar vort Blad i Fremtiden skal udkomme i et siorre Omfang, med 8 Sider, mener Bladudvalget dermed
at efterkomme et Onske, der antages at voere almindeligt. Meddelelserne fra Organisationen og
stedlige Afdelinger, som hidtil har optaget pladsen i Bladet, vil vedblivende fremkomme i samme Omfang. Det vil dog voere en absolut Vinding for vort Organ, naar der bydes noget andet ved Siden
af det hidtidige Lcesestof. Orgauifationsstoffet, Bladets egentlige Opgave, er ofte ret tort og lidet underholdende,
her vil vi skaffe Afhjcelp. Herved regnes ogsaa med den Mulighed at foroge Bladets Oplag. Indholdet har hidtil
kun interesseret dem, som Stoffet vedkommer. For at saa mange som mulig kan interessere sig for Bladet, maa
dets Indhold bringe lidt for enhver Smag. Ncesten ethvert Fagblad har sin underholdende Del, det skal vort Blad
ogsaa have, dersom det vil hcevde sig i Fremtiden. Udvidelsen med fire Sider skal hovedsagelig tjene Lceserne til
Underholdning og Beloering. Her staar vi overfor en kulturel Opgave og der kan gores et stort Arbejde, ogsaa i
vor hjemstavns Tjeneste.
Hjemstavnsbevægelsen har gjort et gloedeligt Fremskridt. Interessen for vor Hjemstavns Forhistorie og
Historie, for vore Sagn og Folkeminder, vokser. Alen mange Steder ved man kun grumme lidt om den Egn man
bor i. Skal vi da ikke benytte et Par Sider i vort Blad til at fortcelle lidt om vort eget Folkeliv og om vore
Forfcedres Foerden?
Alle de gamle krigskammerater kan ogsaa komme til Orde med deres Minder og Oplevelser fra krigen.
Det har ikke alene sin Interesse at lcese Smaatrcek og Indtryk fra Skyttegraven eller Hvilestillinger, Fremmarchen
eller Tilbagetoget, men saadanne Beretninger kan faa stor historisk Vcerdi for Efterslægten. Her kan vcere Plads
til Feltbreve, naar Indholdet er egnet dertil, Humor og Anekdoter fra Krigen. Der er nceppe en kammerat, som
ikke kan fortcelle en Episode eller Oplevelse, dem har vi alle haft saa mange af. Lad os fastholde dem i vort Blad,
andre vil ogsaa have Glcede af saadanne Fortællinger. Mange af vore krigsfceller har skrevet Digte. Lad dem
komme frem. Vi stiller ikke Fordring paa littercer Voerdi. Menig Mands Skon og Opfattelse, kloedt i jcevne Ord,
er oste mere vcerd end det, som gor krav paa at vcere noget.
Bladudvalget vil derfor vcere taknemlig, hvis Lceferen vil sende os et eller andet til Optagelse i Bladet.
——
Bladudvalget.
Ja, kammeratinder og kammerater, vi har nu sluttet
med 6. Aargang af vort Medlemsblad og vi begynder
den nye Aargang (Nr. 7) som et Slags Provenummer.
Bi sorsoger at udgive Avisen i en anden Skikkelse. Det
vil sige, den udkommer i Provenummeret med 8 Siders
Tekst, hvor vi foruden selve Organisationsskoffet vil frem
bringe andet Stof, der skal gore Avisen mere interessant,
saaledes, at de, der ikke saa gerne lceser Artikler ang.
Organisations- og Forsorgelsessporgsmaalet ogsaa virkelig
faar et andet Stof at lcese. Vi vil efterkomme et al

men stille toenker Lceseren, at Avisen dog kunde voere
noget mere interessant. Vi maa ikke lade os paavirke
af dem der siger: „Ja, vi har et Medlemsblad, men jeg
kan ikke indse, at jeg kan have nogen Fordel ud af dette
mindeligt Ouske. der ikke alene findes blandt vort Blads
Loesere. men et krav alle Loesere stiller, enten det er en
Dagsavis eller et Ugeblad, saa gcelder det altid om at underholde sine Lcesere ved at man fremkommer med interesfant og samtidig loererigt Lcesestos. Og saadan er det
ogsaa med vort Blad, der gerne ses i alle Invalidehjem,
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Blad". En anden siger maaske: „Jeg vil sandelig ikke
lomgere abonnere paa krigsinvaliden, for se, hvad er
det blot for noget Stof den fremkommer med. en Beretning fra et Lokalafdelingsmode, og dem er der til Tider
ikke saa faa af i et og samme Nr., og saa de Beretninger
om Mindestenene, de kan dog ikke have nogen Betydning
for vort fcelles Ve og Vel". En tredie siger: „De Be
retninger der fremkommer angaaende Eiamac gider jeg
slet ikke lcese, for hvad er det blot for noget, det kan da
vel ikke vcere til Gavn for vor Organisation".
Dem maa vi som sagt ikke lade os paavirke af, det
vil vi heller ikke, men paa en Maade har de dog Ret
i en vis Grad i deres kritik, og de beviser jo netop
dermed, at det er deres Onske at faa noget mere alsidigt
Stof i krigsinvaliden. Det er faadanne Tanker og
Udtalelser vort Medlemsblad er Genstand for. og
scerlig nu, hvor vi staar ved et Aarsskiste. hvad skal
der gores og hvordan skal vi forholde os ved vort Fcellesmode i Tinglev den 27. April? Svaret maa absolut
voere dette, at noget maa der sorsoges, der maa ske en
anden Ordning. Medlemsbladet maa underkastes en grundig
Forhandling nu ved dette Fællesmode. Men hvad skal
der ske og hvordan? Ja, det er Sporgsmaal Bladud
valget lcenge har vceret klar over. at noget maa der
laves for at Medlemsbladet virkelig kan opfylde de For
ventninger man en Gang har stillet det. Allerede sidste
Aar ved Fællesmodet forelaa der fra Bladndvalget Forslag om ak udgive Avisen med 8 Siders Tekst, der dog
blev nedstemt. Det forfoges igen i Aar, og vi haaber
ikke. at det maa faa samme Vandgang som sidste Gang.
Man har lomge forudset, at en Avis med 4 Siders Tekst
er alt for lille og kan langtfra opfylde de krav. man
har stillet den. Det er umuligt, at et Medlemsblad kan
blive et nojagtigt Billede af Organisationen i den Form
den hidtil er udkommet i, men skal den det, ja saa maa
det enkelte Medlem. Lokalafdelingerne og Hovedbestyrelsens
Medlemmer vcere behjælpelige, idet de af og til giver
Bidrag til deres Medlemsblad. Forst da er den Mulig
hed til Stede, at Stoffet kan blive mere interessant. Den
anden Mulighed er denne, at der maa vcere mere Plads
at scette interessant Stof paa. Og her er det selve Or
ganisationen der maa skaffe Midler til Veje. Man faar
nu engang ikke noget godt for intet. Vi kommer dog
ikke uden om, at et Organisationsorgan er et nodvendigt
og ncesten uundvcerligt Bindeled imellem Medlemmer og
de enkelte Lokalafdelinger; men det er ogsaa lige saa
nodvendigt, at vi staar i kontakt med det. der foregaar
rundt omkring os i den store Verden. Her tomkes paa
Beretninger fra udenlandske krigsinvalidesammenslutninger
saasom „Reichsbund", ..Der kriegsverlehte", „Nachrichten
des Verbandes der kriegsblinden Österreichs", ..Reichsbund Echo". „Vanforebladet" samt Ciamacs Arbejde osv.
Vi kan tage Lcere af de Begivenheder der foregaar i
saadanne Organisationer. Netop er saadanne Beretninger af stor Betydning for at opretholde vor egen Sammenslutuing. Det er ogsaa med det for Oje, at Bladudvalget i den 7. Aargang vil forsoge al bringe et saa
alsidigt og godt Indhold som muligt, for paa denne
Maade at virkeliggore Medlemsbladet til at voere et
„Organ", et „Middel",^ der maa voere med til at lofe
vor Opgave til Gavn for hele krigsinvalidebevcegelsen.
Hvad der ogsaa spiller en stor Rolle for et saadant
Organ, er det okonomiske Grundlag. Det maa vcere lagt
saadan, at det kan give eL lille Overskud. En Avis, der
giver Underskud, kan umulig voere en god Avis, det
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Acellesmsdet
Sondag, den 27. April 1930
i A. P. Hansens Gcestgivergaard

i Tinglev
Dagsorden:
1. Fællesmodet aabnes proecis kl. 9 Formiddag.
2. Valg af en Ordstyrer.
3. Valg af et Udvalg til Mandatprovelse. (Afdelinger, der resterer med 2 kvartalsbidrag til
Hovedkassen, har i Henhold til § 3 i Vedtægterne
ikke Ret til at sende Delegerede.)
4. Formandens Beretning over Foreningens Virksomhed i Aaret 1929.
5. Hovedkassererens Beretning og Fremlceggelse af
det reviderede Regnskab for Aaret 1929 til Godkendelse.
6. Beretning fra Mandatprovelsesudval^ '
7. Behandling af Forslag til Abndrina
Nr. 100 af 29. Marts 1924.
8. Behandling af de af Lokalafdelingeme indsendte
Andragender.
9. Blomsterfondens Regnskab fremlcegges.
10. Behandling og Vedtagelse af Forslag til Vedtoegter.
a) Lokalafdelinger.
b) Centralforeningen.
11. Droftelfe vedrorende dette Aars Sommerstævne.
12. Avissporgsmaalet.
13. Valg.
14. Eventuelt.

Lokalafdelingernes Bestyrelser, som endnu
ikke»har meddelt de til Fcellesmodet valgte Reprcesentanters Navne og Adresser til Hovedbestyrelsen,
bedes straks foranledige dette, saa Hovedbestyrelsen
kan tilstille disse Materialet til Fcellesmodet.
Tonder/Haderslev, i April 1930.
Hovedbestyrelsen.

^ Ar. 1
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Tanken om at rejse et Minde for de faldne kom
slapper hele Energien. Skal et Underskud doekkes af Orfrem
for Genforeningen og man foretog en Indsamling
ganisationen — det er vel godt nok — men det bliver
i
Sognet.
Inflationen gjorde den indsamlede Markkapital
aldrig med glade Miner. et saadant Underskud dcekkes.
Det virker absolut nedværdigende paa dem. der admini- til nceften intet, og Udsorelfen af planen maatte scettes
ud. Efter Genforeningen satte man en ny Indsamling i
strerer en Foranstaltning, der bringer Underskud.
Vi udgiver dette Rummer med 8 Siders Tekst for Gang. der ved Sognefolkenes Offervillighed gav mere
at vise Medlemmerne, hvordan man har tcenkt sig end man havde ventet. Af det indsamlede Belob blev
Avisen skulde udkomme i Fremtiden. Dersor kam- 900 Kr. tilovers, som efter Menighedsraadets Beslutning
meratinder og kammerater, vcer med til at skabe vort blev henlagt til Stenens Vedligeholdelse. Indsamlingen
Medlemsblad en god Fremtid, lad det saa plads at og Stenens Anskaffelse lededes af Menighedsraadet.
Stenen er leveret og hugget af Iversens Stenhuggeri
udfolde sig paa, saa den kan erhverve sig de Evner
i
Sonderborg.
Den 28. Maj 1922 fandt Afsloringen Sted.
der krceves for at den kan komme til at blive en velset
Gcest i videst mulig Udstrcekning i de mange Invalide- pastor Hansen, Dybbol. tatte i Kirken over Joh. 12. 24.
og Esterladtehjem i Landsdelen, ja enddog ud over Ved Mindestenen talte Sognepræsten, pastor Aauerholt
over Lucas 19.14. „hvis disse tier skulde Stenene raabe."
dens Grcenser.
H. L.
Efter Moringen og Bon overgav Sognepræsten Mindestenen til Menighedsraadet og kirkeceldste hans Laue,Min
Mindestenen for de faldne
debjerg. overtog den paa ZNenighedsraadets Vegne, han
lovede at veerne og frede om den som et helligt Minde.
i Hornp Sogn
Derefter talte Gaardejer hans kaad. Mindebjerg
Mindeord om de faldne. Sonderborg Mililoerorkester spil
paa den hojtliggende hornp Kirkegaard rejstes 1922 lede Salmen „Dejlig er Jorden" afsluttede hojtideligen Bavtasten. Ara kirkegaarden ser man ud over hele heden. Salmens Toner bolgede ud over de hjem. hvor
Sognet, hvor de 37 Mcend virkede, hvis Navne Stenen de faldne ogsaa havde folt Skonheden i de Ord: Dejlig
bcerer, de Mcend, som skal mindes af kommende Slcegter. er Jorden.
Stenens Indskrift lyder:
..Minde over de Momd fra horup Sogn som satte
Livet til i Verdenskrigen 1914—1918.
At I tro til Doden blev.
Saga dybt i Stenen skrev,
Fremmed Jord vel Skovet gemmer,
Eders Navne vi ej glemmer."
Derefter folger de 37 faldnes Navne:
horup.
Niels Rudolph * 2. 3. 86 t 18. 8. 14
Nis hansen * 10. 2. 94 t 18. 5.16
Jorgen Christensen"21.4.91 t 28.4.16
Peter hansen * 13. 9. 90 5 31. 5.16
Peter Ehristensen * 15.6.96 1- 31.8.16
h. Christiansen Duus * 31. 7. 92
t 25. 9. 16
Christian h. Johnsen * 16. 5. 85
t 4. 4. 18
Andreas Jespersen * 24.9.85 5 29.4.18
Jorgen p. Thomsen " 4. 11). 99
t27.10. 18
Christen Kock * 21.11. 93 t 3.1.15
Jorgen Jacobsen * 4. 11). 93 5 5.10.15
Peter Sorensen * 16.7.841- 28.4.16
Peter Iver Nielsen * 27. 7. 95
t 7. 7.16
Christen Nielsen * 15. 5. 89 1- 2. 9. 16
hans I. Moller * 29.5.98 5 2. 4. 18
Jorgen Kohler * 27.1.98 5 27. 4.18
Jorgen Nielsen * 17.9.93 t 2.9.18
Peter Christian Frej *18.1.99
1- 5. 7. 18
Mjang.
Jacob Nielsen * 9. 6.78 5 18.11.14
Peter Thomsen Tcekker " 4. 3. 90
1- 6.6.15
Jorgen Petersen * 26. 4. 96 1- 4.9.16
hans Kunstmann ^ 23.11.99 5 7.8.18
Peter Andersen * 19.4. 99 5 29.9.18
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Mindebjerg.
Lauritz Christensen * 5.7.92
5 25.11.14
Christian Christensen * 2.12.95
t 3. 9. 15
Chr. Christensen Bonde * 18. 9. 95
t 15. 11. 15
Andreas Rasmussen * 21.10. 93
1-4.9. 16
Christen Thomsen * 12.9.89 5 29.9.16

Lambjerg.
Jorgen Davidsen *21.4.90 5 17.11.14
Jorgen Hell * 8. 4. 84 5 28. 11. 14
Hans Jacobsen *1.11. 78 5 2. 12. 14
I. Thomsen Schmidt * 27. 8. 92
5 16. 7.16
Jens Jensen * 9. 3. 96 5 4.10. 16
Ernst Christensen * 11.6.86 t 29.11.16

Nr. 1
Alajbol.
H. Jorgensen Hansen * 3.12. 89
5 20. 9. 14
Hans Andersen Due *22.10.98
1-25.10. 17
Cornelius Mortensen * 16.1.96
1- 13. 7. 18

Tcenk paa dem —
Toenk paa dem, som blev derude,
hviler i en fremmed Jord,
dem hvis Grave ikke kendes. Ukrudt over Graven gror.

Toenk paa dem, som gaar i ZNorke,
Stakler uden Sol og Lys,
Hele Livet skal de vandre
som i Nattens morke Gys.

Toenk paa dem. som kom tilbage,
men
hvorledes kom de hjem?
De som misted dyre Lemmer,
sig ved krykker slceber frem.

Toenk paa dem, som stadig venter
paa den Ven, der ej var med
da vi andre kom tilbage.
Eder alle et — Guds Fred?
Oswald Stein.

Fra Hovedbestyrelsen.

I

til Vedtagelse, punkt 3. ang. Forslag til Lovændringer,
varede kun kort. Mortensen meddelte, at Enke-Abndringsforslaget var tilfort de andre ovrige Forslag. Lovudvalget
var nu soerdig med Udarbejdelsen og kunde nu forelceaae
Fællesmodet det samlede Materiale i et Forslag.
Bladudvalgets Repräsentant fremlagde det reviderede
Regnskab over „Krigs-Invaliden". Dette udviste et Underskud paa 295,90 kr. Regnskabet blev efter en kort
Droftelse enstemmigt henvist til Indstilling kil Fællesmodets
Godkendelse. Angaaende „Krigs-Invalidens" Fremtidsordning blev der efter Forslag fra Bladreprcesentanten
bevilliget 100 kr. kil Udgivelse af 1. Nr. af 7. Aargang
der udkommer som provenummer med 8 Sider Tekst.
Der aflagdes en Beretning om hvordan man agtede at
udvide Bladet med 8 Sider og Hovedbestyrelsen kunde tilslutte sig til og slotte Forslaget.
Man besluttede at afholde Fcellesmodet Sondag, den
27. April i Andreas p. Hansens Gcestgivergaard, Formiddag kl. 9. I Tilslutning hertil opstilte man en
Dagsorden paa 14 punkter, der skal til Behandling.
Dagsordenen er gengivet her i Bladet, som vi iovrigt
beder alle Lceserne om at gennemse.
Under punkt „Eventuelt" behandledes enkelte Andragender, hvorefter Formanden kunde slutte Modet
med en Tak for den saglige Forhandling. Modet helt
igennem havde givet prceg af, og han vilde onske, at
man ud af saadanne Forhandlinger maatte hoste gode
Frugter til Gavn for alle efterladte og Invalider i Landet
og samtidig vcere et Led i de Bestræbelser, der udadtil
arbejder for en varig Fred.
Modet sluttedes ved 3-Tiden.
^ ^

Hovedbestyrelsen afholdt Sondag, den 23. Marts 1930
Mode i Andreas Hansens Gcestgivergaard i Tinglev, til
hvilket alle Hovedbestyrelsesmedlemmer havde givet Mode.
Ved 9 Tiden aabnede Formanden. Ar. Andresen,
Tonder, Modet og bod Velkommen. Formanden gav
Meddelelse om. at der fra „Gau Schleswig-Holstein" var
indgaaet en Indbydelse til at deltage i Gautag den 23.
og 24. Marts 1930 i Kiel. Hertil oplyste Formanden
ak han grundet paa vort Hovedbesiyrelsesmode i Dag
havde afsendt Afbud, hvorfor han foreslog at afsende
et Telegram, lydende saaledes:
Gautag des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten p. p.
kiel, Gewerkschaftshans.
„Zu einer Vorstandssihung unseres Verbandes in
Tinglef versammelt wünschen wir dem Gautag guten
Verlaus und Erfolg/Ml kam. Grusz
Der Hauptvorstand.
Herefter gik man over til selve Behandlingen af
Dagsordenen, hvortil man i det efterfolgende skal give
et kort Referat over Forhandlingens Gang.
Formanden, Andresen, aflagde Beretning over de
Forhandlinger han havde haft med Amtmand Lundbye
i Sonderborg angaaende Opretholdelse af konsntentkontoret i Haderslev og angaaende Lovrevisionen af Lov
Ar. 100. Om Lovrevisionen havde Formanden ligeledes
sort Forhandlinger med kontorchef Berner, Socialmini
steriet, samt med Socialminister Steinke. Beretningen blev
ester en kort Droftelfe godkendt. Ligeledes blev der
under dette Punkt fremlagt forskellige Andragender fra
Invalider, der blev taget til Efterretning og henvist til
Foellesmodet. Under det nceste punkt behandlede man
Fra vor Hjemstavn
j
Hovedbestyrelsens Forslag til Foreningens Vedtcegter, der
nu efter Bestemmelse fra sidste Mode forelaa i Tryk. og
Ons og Als.
var sendt ud til de enkelte Afdelinger til Udtalelse og
(Et Folkesagn)
evtl. ATndringer. Man tog endnu engang Vedtcegter til
Behandling, hvor enkelte 2Cndringer blev fremsat og
IEngene ved Skellevig laa der i Slutningen af det
taget til Folge. De vil nu med de vedsojede ATndringer 13. Aarhundrede en skummel Roverborg, der var omgiven
gaa i Tryk og blive forelagt Fællesmodet i Tinglev med Volde og Grave. Stedet kaldes endnu „Skrcrkkeshoj."
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Borgen beboedes af en frygtet Sorover, Ons, med Til
Men rode Ons, der allerede havde samlet sine kost
navn „den Rode". Han var ikke blot dristig, men tillige barheder, for saa hurtig som muligt at forlade Egnen,
grusom og blodtorstig og det var meget sjceldent, at nogen, hostede ikke loenge Frugten af sit Forroederi. Dagen efter
som faldt i hans Vold, atter kom paa fri Fod. Hans fandtes han myrdet i sin Seng. Uden Tvivl var det
Rovertog gjaldt isoer Ostersoen, hvor han plyndrede de Alfs Elskede, der ved et Tilscelde ikke var bleven tagen
fredelige Skibe og beholdt Mandskabet paa sin Borg. til Fange, som nu havde set Lejligheden til at ove
indtil Losepengene var betalt. Til ham sluttede sig senere Hoevn.
en norsk Sorover, Alf. Denne overgik Ons i Dristighed,
Banden plyndrede Ons' Skatkammer og adspredtes
men var langtfra saa grusom. Aldrig skrammedes han derpaa som Avner for Vinden. Borgen stod ode og foraf nogen Fare, tvcertimod var det ham kcert at trodse ladt, men da Kong Erik Menved lod den gennemsoge og
Faren i dens frygteligste Ojebtikke. Skulde et Skib entres, der fandtes saa mange Beviser for grusomme Gerninger
var han altid den forste, der satte Fod paa dens Doek og gyselige Mordredskaber, lod han den skumle Borg
og gav sig i kast med Besoetningen. Han kaldtes derfor joevne med Jorden. Efter den Tid har man aldrig Hort
af sine Staldbrodre „Als den Rappe". Men de gode tale om Sorovere ved Skellevig eller Alnor.
Forhold imellem „Rode Ons" og Als forandredes snart.
(Efter Lorenzen. ZNinder fra Sundeved.)
Paa et af deres Rovertog havde de blandt andet
-tgjort en smuk ung Pige til Bytte. Begge Rovere forelskede sig i hende; vel afviste hun til Begyndelse deres
Frieri med Foragt, men Alf vidste snart ved sit Udvortes
og sin Venlighed at indtage hende for sig, saa hun til
Kappen i Bylderup kirke
sidst virkelig fattede koerlighed til ham og flygtede bort
med ham. En Del af Banden, der var Alf scerdeles
hengiven, forlod ogsaa Skellevig.
Herredsfogeden fra Slogs Herred. Nis Henriksen, var
Alf opslog nu sin Bolig i en Hule ved Bugten i bleven valgt til Opmand mellem de to Partier, der stredes
Nybolnor, der endnu efter ham boerer Navnet Alnor om, hvem der skulde vcere Danmarks konge — den for(Alfs Nor). Rundt omkring strakte uhyre Skove sig langt drevne kong Kristian den Anden eller hans Farbroder
ind i Landet, der saatedes kunde yde dem et sikkert Skjul. Hertug Frederik. Bonder og Borgere holdt paa den forste,
Ons vilde naturligvis hoevne sig. men han indsaa Stormoendene med Hertugen. Herredsfogeden, der i Virkesnart det frugteslose i med Magt at angribe Alf, hvis ligheden holdt paa den sidste, indsaa Vanskeligheden i
Smuthul han imidlertid godt kendte. Alf var nemlig sin Stilling, han indrettede sig derfor paa at tage Flugten,
Rode Ons langt overlegen, baade med Mandskab og i hvis det blev nodvendigt. Han lod saaledes sin hvide
Snildhed og Tapperhed. Dertil kom, at Ons' Folk noeppe Hest opfodre med Moetk og Hvedebrod, og Frugten blev,
vilde gore Jagt paa Alf, som havde vceret deres Md- ak den blev en magelos Springer og Lober, der ikke gik
ling. Daglig for nu den hurtige „Maage", saatedes af Vejen for noget. Paa Tingdagen modte Herredsfogeden
kaldtes Alfs Skib, ud fra Noret og hjembragte noesten paa sin hvide Hest og med en tyk rod, ulden kappe over
altid godt Bytte. Ons saa med gnistrende Blikke det sig. Her lod han Bonderne vide, at „Landets Folk holder
stolte Skib flyve forbi hans Borg, men han turde ikke med Landets Herre". Og da han moerkede Bondernes
scette efter det. Naar de to Fribyttere modtes paa Soen, Vrede, sporede han sin Hest og red bort i susende Fart.
veg de, som efter Aftale af Vejen for hinanden, mens Bonderne satte efter ham og udsendte en saadan Regn
Folkene tilraabte hverandre et lystigt Hurra! Men kunde af forgiftede Pile mod ham, at det begyndte at se galt
Ons ikke hcevne sig paa Alf, saa gjorde han det desmere ud for ham. Ved Bollerslev kneb det fvcert. Et Led
paa de Ulykkelige, der faldt i hans klor. thi grusommere ved Vejen var lukket, men hans Hest satte over det, og
end nogensinde martrede han sine Ofre tildode under de han fik Forspring for de andre, hvis Heste ikke kunde
siorste Pinsler.
soette over. Atter ved kravlund var der Forhindringer;
Paa samme Tid plyndrede og hcergede de fredlofe man havde spoerret Vejen for ham ved at scette en Vogn
kongemordere, der i 1286 havde myrdet Erik Glipping tvoers over den, men ogsaa den sprang Hesten over.
i Ainnerup Lade, Landet overalt paa det Vcerste. Riget Han maatte flygte forbi sin Gaard, Hajstrupgaard, og
var ikke stcerkt nok til at asvcerge disse Rovener. Men standsede ikke, for han naaede Burkal Skov. Denne
til Lykke for Land og Folk vendte Bladet sig imod Aar- var paa denne Tid saa toet. at Lyset kun paa et enkelt
hundredets Slutning. Allevegne blev Roverne nu efter- Sted sormaaede at troenge igennem. Her skjulte han sig
sporede og inden foje Tid blev der ogsaa udsat en hoj en Tid. (Efter denne Lysning i Skoven siger man. at
Pris paa Ons' og Alfs Hoveder.
Landsbyen Lysholm, der nu ligger paa Stedet, har
Dette benyttede Ons til. ved Forrcederi at spille Alf saaet sit Navn.)
i Forfolgernes Hcender. Alfs Hule blev omringet og
For at prale lidt af sin Bedrift lod Herredsfogeden
han selv, tilligemed hele Banden tagen til Fange og kort sin rode kappe hoenge op i Bylderup Kirke, og selvsolgelig
efter, i Aaret 1298, henrettet i Noerheden af Graasten.*) lod han saa mange af Pilene som muligt blive hoengende
*) Angelboen C. v. Wimpfen fortceller i sin „Geschichte etc. des
i den.
herzogthums Schleswig oder Südjütland" p. 140: „Til disse (c: de fred
Min Bedstefar huskede godt kappen og kunde forlofe) sluttede sig en norsk Sorover Alf, der skal have haft sit Smuthul
ved Alnor ved Graasten. Denne frygtede Viking var i mange Aar en
toelle om, hvor moloedt den var, og at den til sidst ganske
Skrcrk for de danske kyster, indtil han i Aaret 1295 sangedes og hen
smuldrede hen for saa til sidst at ende paa Moddingen.
rettedes ved Helsingborg." Alen det er uden Tvivl en Forveksling med
Paa Hajstrupgaard hang til for faa Aar siden et
den mere bekendte og berygtede Mindrealf. ogsaa „Greven af Tonsberg"
kaldet, der stod i Ledtog med de fredlose. — Sagnet lyder, som jeg har
Billede, der forestillede Nis Henriksen, som binder sin udfremsat det, og baade Gude i sin „Bericht von der Halbinsel Sundewitt"
mattede Hest til et Troe i Burkal Skov.
og I- v. Schröder i sin „Topographie des Herzogtums Schleswig" scetter
Alfs henrettelse til Aar 1298.

^Efler Optegnelser i „Dansk Folkemindesamling .)
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Paa Vej kil forreste Linie.
Naar jeg ser paa dette Billede, gaar Tankerne til
bage til Foraaret 1918, til den store Offensive, der be
gyndte den 21. ZNarts. Den lange Reservetid og den
scerlige Uddannelse lod os leve i en vis Spoending. Vi
vidste, ak vi stod foran store Opgaver og de fleste af
Kammeraterne havde vel de samme Agtelser som jeg:
..Enten — eller. Det bliver nok den sidste store Offensive
og saa vil det vcere forbi".
8 Dage marcherede vi, altid om Ratten. Tliaalet var
i Noerheden af St. Qnentin, hvor Dansen skulde tage sin
Begyndelse.
En Nat henved kl. 12 havde vi naaet Maalet, en
Beredskabsstilling bag en hoj og lang Jernbanedcemning.
Der blev vi underbragt i Huller, overdækket med Grene
og Jord, saa store, at Halvdelen af et kompagni kunde
forsvinde i det. Artilleriforberedelserne begyndte samme
Nat omkring kl. 3 og fortsatte indtil Kl. 9 om Formid
dagen. Da Artilleriet tav, gik vi frem igennem vor egen
og Fjendens Pigtraadsspoerring. Vi tog de forste fjendtlige Stillinger i Storm og en toet Taage begunstigede
vort Foretagende. Artilleristillingen eller rettere sagt
Artilleriets Opstilling, forbavsede os. kanonerne stod
meget toet sammen, og vi kunde ikke fatte, hvorledes det
havde voeret muligt at fremskaffe dette Utal af Skyts.
Kampen forte os over de forste fjendtlige Stillinger.
Ved Middagstid forsvandt Taagen og en herlig Foraarsstemning bredte sig over den btodstoenkte Slagmark. Den
klare Sigtbarhed bragte kampen ind i en ny Fase.
Kanoner og Maskingeværer kappedes igen om Herredommet. Vi var stadig i Hoelene af Engloenderne, der
havde travlt med at gaa tilbage.

Den andenOffensivdag bragte os den vellykkede Storm
af den kendte Haig-Stilling og nu gik det frem i flere
Dage. En faadan Fremmarch illustrerer vort Villede
paa en fortroeffende Maade.
Marchen gik igennem det krigshærgede Land. Hvor
vi kom vidnede Odeloeggelsen om Granaternes Virken.Odetagte Byer og Huse, som store Voelevoerker stod de
afraserede Skove, hist og her Spor af en Jernbane med
sammenskndteIernbanevogne og odelagteAutomobiler. De
mange Granathuller gav Egnen Udseende af et kraterlandskab. Imellem alt Telte med det rode kors Moerke.
Vi moerkede at vi noermede os Ildlinien. Disse Odeloeggelser horte jo til Hverdagslivet og rorte os gamle
Soldater ikke stort.
Omkring os laa Foraaret. Groes og Blomster spi
rede frem paa Skrcenterne af gamle Granathuller —
Ukrudt groede paa Byernes Ruinhobe.
Anemonerne
blomstrede mellem de knoekkede Troestammer i Skovene og
Loerken jublede over de mange Hundredtusinder af faldnes
Grave. — En underlig Foraarsftemning, naar man
toenker tilbage.
Vi haabede at dette Foraar og denne store Offensive
skulde bringe den loenge ventede Afslutning af krigen,
men vi blev skuffede som saa ofte for. Paa denne 8-Dages
alt for hurtige Fremrykning igennem denne odelagte
Sommeorken modte vi en Modstand, som vi alle kender
og hvor mange af vore kammerater maatte segne under
Foraarssoten ved Somme. Foraarssolen sendte sine med
lidende Straaler ned i den sorte Jord, hvor vore faldne
stedtes til den sidste evige Hvile.
—r—.
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Ved 8^/2 Tiden aabnede Formanden, Landpostbud
Joh. C. Hansen, Graasten, Modet og bod Velkommen.
Han beklagede at der kun var modt saa faa Medlemmer
Det var om Morgenen den 18. April 1864. De hvorfor han bad de tilstedeværende om i Fremtiden at
projsiske Belejrings-Tropper tordnede uophorligt, — ville agitere for god Tilslutning til Medlemsmoderne.
Trommeild. 2 tredie Parallel laa Stormkolonnerne parat Efter at man havde behandlet Dagsordenen fremkom
til at styrte frem. faa Minutter for kl. 10. — Med et Formanden med et Forslag om, til Sommer enten at
stort Brag slog en dansk Bombe ned i Graven, uden dog foranstalte en koretur i Omegnen eller en Sejltur til
at trceffe nogen. Der laa den og dampede ud af Brand- Langballigaa. Dette Forslag gav Anledning til en lang
roret. Graven var fyldt af Stormkompagnierne — Sol- Debat. Der viste sig ret stor Interesse for Sagen og
daterne kunde ikke komme bort. Mngstelige trykkede de man besluttede, at der skulde indhentes Oplysninger ved
sig mod Gravvceggen, der herskede lydlos Stille. Plud- Dampskibsselskabet, hvad omtrent en Sejltur ville koste
selig rev en vittig Brandenborger sit Lommespejl frem, for saa at tage Sporgsmaalet op til Behandling ved noeste
holdt sin Feldwebel, der stod ved Siden, Spejlet for An- Medlemsmode i April.
sigtet, idet han raabte: „kieck mal Fritze, wat du bleech
Til Slut bad Formanden om at agitere blandt Medbist!" — Den alvorlige og cengsielige Stemning var brudt,
lemmerne
for en saadan Lysttur og bede alle der har Lysk
en Musketer tog den rygende Bombe og kastede den ud
og
Interesse
om at komme til vort nceste Medlemsmode.
af Graven. 2 samme Ojeblik lod Kommandoen: „VorModet
sluttedes
ved 101/2 Tiden.
wärts!"
)oh. L. Hansen, Formand.
Den vittige Brandenborger kom ikke tilbage.

En vittig Brandenborger.

Ssnderborg Afdeling
afholdt Onsdag, den 26. Marts, Aften Kl. 8, ordinoert
Medlemsmode paa Colosseum i Ssnderborg. hvortil ca.
40 Medlemmer var kommen til Stede.
Ved 81/2 Tiden aabnede Næstformand Alfred kornath
Modet. Han overbragte Forsamlingen en Hilsen fra
Carl Viereck, der for Tiden ligger syg paa Statshospi
talet. Efter at den af Bestyrelsen fremlagte Dagsorden
var oploest og godkendt holdt Næstformanden nogle Minde
ord over vort afdode Medlem, Stenhugger Nissen. Til
2Ere for den Afdodes Minde rejste Forsamlingen sig.
Sekretæren oplceste Forhandlingsprotokollen fra sidste
Generalforsamling, der blev godkendt. Angaaende den
foresiaaende konfirmation meddelte Næstformanden at
man indenfor Bestyrelsen var bleven enige om at give
et Tilskud ligesom forrige Aar paa 5,00 kr. til hver
konfirmand, saaledes at der udbetales ialt 15,00 kr.,
idet de 10,00 kr. ydes af Basarens Overskud fra Amtsorganisationen. Dette Forslag tiltraadtes. Der sorelaa
fra Hovedbestyrelsen et Forslag til Foreningens nye Vedtoegter som falder i to Afsnit, nemlig en Vedtcegt for
selve Lokalafdelingerne og en Vedtcegt for Centralforeningen. Det var her soerlig Vedtoegterne for Lokalafdelingerne der blev taget under Behandling. Sekretæren
oploeste de forskellige Paragrafer, der alle med Undtagelse
af enkelte smaa Abndringer blev vedtaget. Den endelige
Vedtagelse vil blive foretaget paa Fællesmodet i Tinglev.
Angaaende Lokalesporgsmaalet for Sommerhalvaaret
besluttede man at bibeholde „Colosseum". — Under
Punkt Eventuelt, hvor man droftede forskellige Foreningssager, bl. a. krigergravenes Istandsættelse nu til Paaske,
anmodede A. Lorensen om at faa etLcesIordtilOpsyldning
af enkelte Grave, som var sunket; dette bevilligedes. Ligeledes droftede man Sporgsmaalet om en Fcellesrejse til
Frankrig, idet man agtede at soette sig i Forbindelse med
andre Foreninger, for derigennem at gore Rejsen saa
billig som mulig. Efter at andre Sager, der ikke var
af scerlig Betydning, var droftet, sluttede Noeslformanden
Modet ved 10 1/2 Tiden.
H. C.

I

Skodborg-Zels Afdeling

I

afholder Medlemsmode Mandag, den 7. April 1930.
Aften Kl, 8 paa Skodborg Banegaard med folgende
Dagsorden:
1. Droftelse angaaende de nye Foreningsvedtægter.
2. Eventuelt. 3. Forevisning af Lysbilleder.
De resterende Medlemsbidrag bedes betalt snarest
muligt.
P.B.V.: H.Tandrup,

j

Ssnderborg Amtsorganisation

I

har i Marts Maaned afholdt to paa hinanden folgende
Delegeretmoder, nemlig Sondagene den 9. og den 16..
paa Colosseum i Ssnderborg.
De to Delegeretmoder har forholdsvis vceret ret
godt besogt. idet der den 9. var modt 20 Delegerede og
den 16. 25 Delegerede.
Det sidste Mode var dog kun en Fortsættelse af Behandlingen af Dagsordenen, der ved det forste Mode laa
fremlagt til Behandling. Vi skal her kort gengive et Reserat over Behandlingen af de Punkter, der blev behandlet.
1. Formandens Aars-Beretning.
Formanden, Hans Petersen-Sonderborg. aflagde Be
retning over Amtsorganisationens Arbejde i det sorlobne
Aar. Der var bleven afholdt 3 Bestyrelsesmoder, 2 Delegeretmoder, 1 Forhandlingsmode med Museumsinspektor
Raben og en Amtsbasar. Udover dette var der ikke sket
noget ud over det almindelige og man kunde vel nok
betegne det forlobne Aar som vellykket til Gavn for vor
Amtssammenslutuiug. Ogsaa med Hensyn til Basaren,
saa var denne vellykket, idet dennö havde givet et pcent
Overskud. Beretningen blev efter en kort Droftelse enstemmigt godkendt.
2. Amksbasaren 1929.
a) Basarens Regnskab fremlagdes og kassereren oploche de forskellige Indtoegts- og Udgiftsposter. Regnskabet
udviste et Nettooverskud paa Kr. 2562,96 og balanI
Graasten Afdeling
I
cerede med 6875.34 kr. Regnskabet var revideret og
afholdt ordinoert Medlemsmode den 5. Marts 1930 i Bilagene laa fremme. Efter en lille Debat om forskellige
Forhold godkendtes Regnskabet enstemmigt.
Jepsens Goesigivergaard i Graasten.
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K) Anvendelse af Overskudet blev saaledes, at der
—
fremdeles ydes Sygehjcrlp fra 10 op til 15 kr., konfir- ZMpsklVttiilplst?
^
mationshjcelp paa 10 kr. pr. konfirmand, samt Vegravelseshjoelp paa 30 kr., saaledes. at der baade ydes Vegra- ^ „itt
- -velseshjoelp til Invaliden samt dennes hustru saavel som ^ i
^ke for stor Familie kan
til Enken og dennes Efterladte (Vorn), dog udbetales
p r
og vang plads hos en
der kun til Enken for et Dodsfald. Et Forslag fra Ve- ? ^
^ han skal vcere beh)oelpelig ved at passe
styrelsen om at henscette 300 kr. som fast Reservefond,
paagceldende en dejlig
fandt Tilslutning og blev vedtaget.
, ? Vcrrelses Lejlighed og ca. 30,— kr. maanedlig.
3. Fremlæggelse af Amtsorganisationens Regnskaber.
^
^
Hertil opl-este Sekretceren de forskellige Regnskabers viadukten^Viby. )ylland!"°° '
"
Andersen.
Indtoegts- og Udgiftsposter. Amtsorganisationens Reanskab udviste en kassebeholdning paa 24.68 kr. oa indestaaende paa Sonderborg Bys Sparekasse et Belob paa
9/1 Slags Gummifodtoj repareres.
535,48 kr. Regnskabet godkendtes enstemmigt. Det noeste
H/I
Regnskab kaldet konto Nr. 6683, udviste, at der pr. 4. ZNarts
Billige Takster - Hurtig Betjenina.
Betjening.
1930 indestod et Belob paa 2 722.46 kr. Regnskabsaaret
TN
n l.
»
,
^
c.
M. Moller
- Brohavedve,
Brohovedvej Z3 - Sonderborg
var kun et kort. idet det gaar fra 22. Maj IS2S. I
-lliSUer .
denne Tid er der udbetalt i konsirmationshjoelp 200 kr.,
i Begravelseshjalp 260 kr. og i Sygehjcelp 285 kr.
Regnskabets Tabs- og Vindingskonto udviste at AmtsorSidetrcek er til Salg
ganisationen pr. 4. ZNarts 1930 raadede over en Formue
)oh.Veiß. koervej?. Sonderborg
paa 4178,48 kr. Regnskabet blev efter en kort Droftelse
enstemmigt vedtaget.
^
4. Valg ifolge Vedtcegter.
UUe ^aN0fte0, Huset med Ainktag. 3 Tdr.
Efter Tur afgik Sekretæren H. Clausen, der blev Laud og Mose, stor Frugt- og kokkenhave er til Salg for
genvalgt
Z Stedet for h, Mchmann - Horup, valgtes 2800 Kr.. Udbetaling 2S0 kr. Egner sia fortrinlig, til
Smedemester Horne som Bestyrelsesmedlem. Suppleanterne Honse- oa Biavl
RI. Dråbe og A. Hinrichsen genvalgtes.
'
^
^
Til RIedlemmer af Hovedbestyrelsen vedtog man at
Henvendelse til Oskar Berteit, Hovslund.
indstille Hans Petersen og H. Clausen, Sonderborg.
5. Droftelse af evtl. Forslag til Fællesmodet i Tinglev.
z/r ^
,
Herunder behandlede man de forskellige Andragender.
^.eclclelelse tra INValiaeNXVNet.
der onskes behandlet paa det kommende Fællesmode i
——
Tinglev. Blandt andet et fra Graasten om Afholdelse
af dette Aars Sommerstævne, om Laan paa InvalideKonsultation for militære invsiiäer oZ saaäannes etterrenten og fra Augustenborg om at Invaliderne ikke ind- laäte samt kenteansogere vil af en af Navnets Konsulenter
kaldes til Efteruudersogelse efter det fyldte 60. Leveaar. oz en UäsenäinZ fra >isevnets Kontor i ^pril ^laaneä >930
Alle Andragender blev taget til Efterretning og vil blive blive afdolät i
fremfort paa Fællesmodet.
Aabenraa, S^ekassens Kontor, SsnäerZacle 12,
6. Droftelse ang. Lovcendringer til Lov 7Zr. 100.
ä e n 1., 8., 15., 22. o Z 29. K l . 2 ^ ^ f t e r m .
Her forelaa der ogsaa enkelte nye Forslag, der blev
I'snäer, ^issionsbotellet, StoreSaäe 9,
indgaaende droftet og vil blive forelagt ved Behandlingen
ä e n 10. o g 24. K l . 2 ^ L f t e r m .
af Lovforslagets Behandling paa Modet i Tinglev.
I^in^lev, linZleVbus, ä e n 14. K l . 2 ^ f t e r m .
7. Foreningens Vedtcegter.
I^g^umkloster, ttotel Ko^ul, ä e n 11. K l . Z ^ ^ f t e r m .
Herunder kog man hver enkelt Paragraf til Droftelse
I-IelleVsä, KIsVer Ls, ä e n 30. K l . I ^ ^ f t e r m .
der alle med Undtagelse af et par Abndringer blev god
Lkserbsek, /^sblinZs tlotel, ä e n 25. K I . Z ^ ^ f t e r m .
kendt. Der forelaa en Vedtcegt for Lokalafdelingen (A)
I^oktlunä, k^roseb' ttotel, ä e n 16. K l . 4^o ^ f t e r m .
og en for Centralforeningen (V). Vegge Forslag blev
K s ä ä i n ^ , t i o t e l I ? s ä ä i n Z , ä e n 3. K l . 23« ^ f t e r m .
vedtaget.
8. Eventuelt.
I n v a l i ä e r o g e f t e r l a ä t e , s a m t k^enteanssgere, s o m o n s k e r
Herunder droftedes bl. a. Beskceftigelsessporgsmaalet at Zore LruZ af äisse Konsultationer, mas senest z OaZe inäen
ved Sindssygehospitalet i Augustenborg, hvortil man an- äen Dato, paa livilken äe agter at Zive ^oäe, meääele lnvaliäemodede de Invalider om, der kunne onske sig en Beskcef- neevnet i ZgnäerborZ, til bvilken Konsultation äe agter at
tigelse, at indgive Andragende til Invalideraadet. Et Zive ^oäe, for at Veäkommenäes Eliter kan blive meäbraZt
Forslag om at afholde et Stcevne indenfor Amtsorgani- ti! Konsultationen.
sationen fandt god Tilslutning og skal tages til Drostelse
Konsultationerne — Veä bvilke tier ikke er I^ejliSbeä
paa nceste Delegeretmode.
til at blive IseZeuntlerssZt — afkoläes kun, for saaviät I^WVnet
Efter at endnu et par Foreningsanliggender var rettiäiZt moätaZer ^nmeläelser til samme.
droftede sluttede Formanden Forhandlingerne med en
Invaliäen^vnet.
Tak til alle for den saglige Forhandling begge INoder
havde vceret Genstand for.
^
^
^
^
H E.
Avlsen er bragt paa Posthuset Onsdag, den 2. Apnl.
.krigsinvaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg, Kasianiealle ö. St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 20 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. E. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 245.

X r i A 8 - I nv a l i d e n
8Xr-?i1lXZ til I^Ir. 1

-

Den 1. ^pril 19?0

LeI<en<ätMrel8e!

>g Faldnes Efterladte
! 7. Aargang

käs Oruncl

indtrukne OrnstXnäi^ecler

ksellesrnsdet, svrn var ansat til 8snden 27. ^pril, tsrst

8sn6aA, den
i

4.

I9Z0

?. I^an8en8 (^X8tAiver^aarc1 i ^in^lev
X^lo^en 9 korrnidclaA

kirkegaarden Servon (Marne) Irankrig.
Dette Billede er velvillig stillet os til Raadighed af:

»Volksbund Deutsche kriegsgräberfürforge E. V.", Berlin.
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Foran Fcellesmsdek i Tinglev
Vi noermer os nu Dagen, hvor vor Organisations
Repræsentanter samles til Fællesmode i Tinglev. Det
er vor aarlige Rigsdagssamling, det Sted. hvor vi maa
fremkomme med vore Onsker og klager og hvor vi tager
Beslutninger om. hvad der skal gores for at forbedre
vore kaar. Ved vort nu forestaaende Foellesmode er et
af de vigtigste Punkter, der skal til Behandling, vel nok
Forslag til ATndringer af vor Lov Nr. 100 af 29. Marks
1924. Det vil vel endnu huskes af alle, at Socialministeren
har lovet at optage vor Lov til Revision nu til den
kommende Rigsdagssamling til Efteraaret, og det er
derfor af stor Betydning, at vi har vore ændringsforslag
fcerdig paa Haanden, saaledes at vi er parat til at troede
ind i en Forhandling med det Rigsdagsndvalg, der af
Regeringen vil blive nedsat til at behandle vor Lov. Vi
har i de Aar, Lov Nr. 100 har voeret i kraft, faaet
kendskab til dens gode Sider, som vi altid har fremhævet
ved enhver Lejlighed og som altid paaagtes; men vi har
en bitter Erfaring fra Lovens daarlige Side. Det har
efter Forfog efter Forsog ikke vceret Organisationen muligt
at faa disse Mangler forbedret eller cendret. Gang paa
Gang er vore klager blevet tilbagevist, som uberettiget,
og Hovedbestyrelsen er endda bleven anmodet om at yde
sin gode Medvirken til, at der skabes Ro om Administrationens Arbejde, og til, at den kritik, som det i enkelte
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Tilfcelde maatte menes at vcere Grund til at gore qceldende, fremsattes paa rette Sted.
Ser vi tilbage over den Tid — ja, 6 lange Aar —
vor Lov har beftaaet, faa er det ikke en faa helt lille
Bunke af klager, Protester, kritik, lange Avisreferater
og m. m. der har samlet sig sammen i de faa Aar.
Vore Henvendelser og Onsker er kun i ganske faa
Tilsoelde blevet taget kil Folge og haft gode Resultater
Gang paa Gang har vi faaet Afslag, og vi har som
Organisation maattet boje os for Lov- og Administratidsbestemmelserne.
Nok om det. — Det er ikke Fortiden vi skal gaa
tilbage kil. Selv om det ikke er glemt, slaar vi alligevel
over disse Blade. Lad os tcenke paa Fremtiden, lad os
se ak faa det. vi er gaaet tabt af, med nu. uaar Loven
kommer til Revision. Det er dette vi paa det ncer foresiaaende Foellesmode skal droske og tage Stilling til. Vor
Organisation, der er den eneste Talsmand for Efterladte
og krigsinvalider, maa scette alk ind for at vi kan faa
en saadan Lov vedtaget, der virker mere retfærdigt end
den vi nu har. Og derfor er det af stor Betydning, at
vi alle staar sluttet sammen, og ak ikke. som for er sket.
vore egne kammerater falder os i Ryggen, kun ved
Mes krcefter og saglige Forhandlinger vil vi kunne
naa de Maal og opfylde de Opgaver, vi har sat os,
nemlig: Vedre kaar for krigsofrene, og en fortsat
Vestrcebelse for at skabe Vej for vort Motto: „Aldrig
mere krig".
—s—

Mindestenen i Lysabild
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Den 12. Februar 1922 blev Mindesmærket for Lysabild Sogns Faldne i Verdenskrigen afslorek. klokken
1 samledes en stor Menighed i kirken. Efter Afsyngel
sen af Salmen ,,kom, Gud Helligaand, kom brat" prcedigede Sognepræsten, Pastor Gyring over Dagens Tekst,
Provst Thyssen talte om de faldnes Minde og Dagens
Minde og Dagens Betydning. Efter endt Gudstjeneste
medens Kirkeklokkerne ringede, begav Menigheden sig ud
til Mindesmærket. hvor Salmen „Den store hvide Flok
vi se" tonede ud over det snedækkede Landskab. Provst
Thyssen foretog Afsloringen. Sadelmager Nic. Henriksen,
Lysabild talte paa Menighedsraadets Vegne og forhenv.
Landdagsmand Nis Nissen, Viby og Gaardejer P. Bladt,
Lysabild talte og takkede paa de faldne kammeraters
Vegne.
Allerede i Aaret 1920 fremkom den Tanke, at rejse
et Minde for de faldne Sognemomd. Ved en Indsamling i Sognet lykkedes det at faa 5—6000 kr. til Raadighed. Et Hjorne af Proesiegaardshaven, mellem Vejen
og kirkegaarden blev indraget under kirkegaarden og
her fik Mindestenen Plads. Den staar som en hoj stank
Granitobelisk paa en lille Jordhoj, omgivet af mindre
Stene, som er forbundne med Jernkceder. Stenhugger
Iversen, Sonderborg har hugget den. Paa Stenens Fodstykke, som vender ind mod kirkegaarden staar:
„Minde over Lysabild Sogns Ofre i Verdenskrigen
1914—18."
Paa Obeliskens fire Sider findes Navnene af de 66
faldne, hver i sin By. med Fodselsdag og Dodsdag:
Sarup.
Hans Ehristensen * 30.1.79 1- 7.10.14
Math. Sorgensen * 15. 3.85 5 4.1.15
Jorgen Petersen * 8.7.94 5 22.1.15
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Ar. 2

ZMndeslenen for de faldne i Lysabild Sogn

Peter Gronheit * 2.2.90 t 15.11.15
Mathias Rasmussen * 15.9. 85
Hans Chr.Bonde*9.10.81 5 27.1.15
t 12. 2. 16
Hans H. Bladt * 24. 3. 85 t 21. 2.15
Peter Andersen* 11. 12.95^
Christian hansen * 13.9.94 5 6.6.15
t 6.9.16
' Hrd.
CarlI. Moller * 30.1.77 5 7.9.15
hans Andersen * 16. 3. 94 ^
hans Tychsen * 25.7.91 5 27.10.16
t 19. 10. 16
1
Jorgen Jacobsen * 11.3.96 5 3.12.16 Peter Aogt* 11.6.79 1-28. 6. 16
Lorenz Callsen *21.12.94 5 2.11.17
Peter kryhlmand * 20.9.97 5 25.9.17
Jens Moller * 5.4. 94 5 28. 10.17
Chresten Elholm * 28. 9.99 5 6.1.18
Nypol.
Axel A. Tange * 11. 9. 95 5 21. 3. 18
Peter P. Tange * 19. 9. 92 5 1. 3.18
Christian Sorgensen * 30. 11. 95
Jorgen Nor * 19.5.96 5 30.3.18
1- 28. 3. 17
Christian Lassen * 16.1.98 5 2. 7.18
hans Sorgensen * 17.2.95 1- 9.4.17
Jorgen Jorgensen * 16. 9. 95
Peter Sorgensen * 2.4.92 1- 6.10.17
1- 15. 3. 18
ChrestenIorgensen* 13.6.86 1-10.8.18
Chresten
Skade * 27.4.99 1- 25.8.18
Jacob Lassen *28.7.91 5 29.5.18
Mommark.

Lysabild.
Nicolai Henriksen * 17.11.92
t 7.9.14
Christian Lorenzen *20.5.95 l
-i- 18.10.14
l Brd.
Jorgen Lorenzen * 3. 12. 97 l
5 5. 5. 17
'
hans Paulsen Jensen * 27. 8. 94
5 15.3.15
hans Kelsen * 20. 5.83 5 7.5.15
Jorgen Petersen * 31.1.94 5 6. 5.15
Sofus Petersen * 5.8.92 515. 5.15
Peter Petersen * 18. 7. 83 5 11.8.15
Chresten Jessen * 22.7.88 5 12.7.15

Skovby.
Joh. T. hansen * 10.5.92 5 10. 9.14
Jorgen Moller * 30.3.89 t 12.10.14
Chresten Petersen * 16.12. 95
t3.11.15
Peter Petersen * 27.6.77 t 28.4.18
Chr. W. Petersen * 25. 1. 81 t 1.7.16
Peter hansen * 8.3. 91 1- 29. 5.17
Vilhelm A. hansen * 1.3.95 1- 4. 9.17
Andreas Jacobsen * 10.2.94
1- 22. 5. 17
Chr. Ar. Johansen * 11.12. 88
1- 27. 7. 18
Jorgen Hansen * 4.5.97 1- 31. 2. 18

S. A. Verner Baumann *2. 9.97
1- 17.8.17
Chr. Jacobsen * 12. 4. 83 t 26. 9. 15
Skovbyballe.
Jorgen Moller * 17. 7. 96 t 4.5.17
hans Hansen * 3.12. 97 1- 25. 5.17
Lysabildskov.
Jorgen P. Krogh * 17.10. 91
1- 20. 8. 14
Jorgen Christiansen * 21. 4. 91
1- 20. 9. 14
Hans Christiansen * 2. 5. 93
1- 12. 5. 15
Jorgen Andersen * 24. 5. 97
1- 31. 9. 16
Peter Andersen * 4.6. 96 1- 21. 3. 17
Chr. Th. Christiansen * 6. 12. 96
1-10. 10. 17
Viboge.
Christen Andresen * 14. 10. 90
1- 22 9 14
Peter H. Wolf * 10.6.83 t 13.10.14
Andreas C. Lausen * 6. 6. 95
1> 25 g 15

Christen Ar.'Heise *24. 7. 85
1- 2. 3. 16
Hans Nowack* 10. 9. 97 1- 30. 10.17
Aelby.
Jacob Hansen * 11. 5. 86 5 1.7. 16
Jens Handler * 19. 3. 73 1- 28. 7.16
Jorgen Bonde * 21. 3. 81 1- 27. 4. 17
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Vor en Nation bevare sit
Menneskemateriale?
Dette Sporgsmaal vil i Aar blive forelagt de forenede Staters Forbundsregering i Wafchington. Den
30. Juni er det 10 Aar siden at man enedes om ved
Lov at söge indvundet invaliderede Zllennesker Arbejds
kraft til Gavn for Samfundet; der blev til dette Formaal
bevilget store Belob, der skulde ydes de enkelte Stater,
efterhaanden som de antog den erhvervsmæssige Genrejsningsplan for Invalider. Imidlertid udlober disse
Bevillinger i Aar, og Loven skal fornyes, hvis man da
ikke mener, at de 42 Stater, der nu har antaget planen,
skal klare sig hver for sig uden Hjoelp fra Forbundsregeringen. Da man fra alle Sider er enige om. at de til
Formaalet ydede penge har givet gode Renter, er der
noeppe Tvivl om. at Bestemmelsen vil blive fornyet.
Over 45000 civile Invalider er ved Hjoelp af omtalte
Love blevet gjort til selverhvervende Rlennesker; disse
mange Tusinde Beviser paa at vansore eller lemlæstede
ZNennesker er i Stand til ak gore Fyldest for sig i Livet,
har igen givet sig Udslag i. at Storindustrien i storre
og storre Grad selv klarer de ZNennesker, der ved de
mange uundgaaelige Ulykker mister deres Lemmer paa
Fabrikerne; vi kender Fords ZNaade at klare problemet
paa; andre store Automobilfirmaer beskæftiger ogsaa selv
deres Invalider.
Det samme gor flere store industrielle Virksomheder,
som Eksempel kan anfores det store Automobilfirma
„Nash". I Fords store Virksomhed beskæftiges over
9000 Invalider til fulde Lon. „General ZNotors" har
oprettet en stor Arbejdsstole for Invalider med Formaal
at bringe de forulykkede Arbejdere tilbage i Fabrikens
Tjeneste igen. ZNan har forftaaet. at det er langt
lettere ved rationel Trcening og Oploering at bringe de
tilskadekommende Arbejdere tilbage kil deres gamle Arbejdsplads, end det er at söge dem anbragt i helt nyt Erhverv,
hvor man ikke kan regne med, den Viden og Erfaring,
som de gennem mange Aar har erhvervet sig i deres
gamle Fag, kan voere dem til erhvervsmæssig Nytte;
man soger da at udfinde egnet Anvendelse af de paagoeldendes Arbejdsevne inden for den Virksomhed, hvor
de er kommet til Skade, og det har nu efter mange Aars
Erfaring vist sig, at ingen behover ak faa og ingen faar
deres Afsked i disse Virksomheder paa Grund af Invaliditek efter Ulykke. I de senere Aar har man i nogle
Stater, for dem, der ikke er ansatte i Virksomheder med
omtalte Ordning, oprettet Helbredelsesvoerksteder, der opretholdes blandt andre af Forsikringsselskaber; paa disse
Værksteder soger man ved rationel tilvejebragt helbredende
Arbejdsterapi at troene de handikapede med det Formaal
at fore dem tilbage til deres gamle Fag. De ZNetoder
her anvendes har ikke noget at gore med vor hjemlige
Arbejdsterapi, man kan ncesten sige tvoertimod; ZNurerarbejdsmanden trcenes i de Opgaver, han inden
for sit Fag igen maa have opovet for at komme tilbage
til sin gamle Levevej; Snedkersvenden eller Tomrersvenden
ligesaa. kan disse Voerksteder ikke klare Opgaven, scettes
den paagoeldende i Forbindelse med Erhvervsgenrejsnings-kommissionen. der saa har til Opgave at bringe
den paagceldende over i anden Beskoeftigelse. I alle
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Tilfoelde er Reglen, at man straks, ofte allerede paa
Hospitalet, tager fat paa den erhvervsmoessige Opgave.
Det vil se anderledes ud her hjemme om vi forstod
den sociale visdom, der ligger i at give Arbejde i Stedet
for Understottelse. Mange penge vil spares, megen Sult
og Nod undgaaes. mangen en Rygrad vilde have undgaaet det knoek, der har bragt Invalider i hundredvis
ud blandt Gadens krybende Tiggerhcer.
For ak tegne et Billede af. hvordan den amerikanske
Embedsmand arbejder, fordi han bag sig har Love. der
ikke hviler i Rente og Understottelse, men Love, der
kun har til Formaal at komme bort fra dette Princip,
skal vi nedenfor gengive et par Beretninger, der viser
den Himmelraabende Forskel i Tid. ZNethoder og Fremgangsmaade, der anvendes herhjemme, naar en Invalid
skal hjoelpes, og i det Land, hvor al social Lovgivning
jo siges at staa lavere end andre Steder i Verden. Beretningerne er taget fra „Rehabilitation Review«.
En Helt trods Handikap fra Fsdselen
og senere tilskadekommet.
„Jeg er fodt i Kina.- var Arthur Lelands Svar
paa mit Sporgsmaal om hans Nationalitet. „Dertil
kommer." lod uopfordret hans frivillige Udtalelse, „at
min Fader var kineser og min Ukoder Engloenderinde."
Vi sad bag Disken i hans lille Landevejsbod, den var
ikke skor nok til at tilfredsstille hans Behov, pladsen var
valgt i hojsk tiltrcekkende Omgivelser ved Foden af et
Bjerg paa et Sted. hvor Landevejen svingede i en ynde
fuld Bojning ned mod Broen over Floden. Jeg havde
som Repräsentant for Statens Genrejsningsarbejde.
forklaret den 20-aarige unge ZNand, at jeg kom for at
tilbyde ham Erhvervsuddannelse som Erstatning for det
Handikap, der var foraarsaget af hans legemlige Svaghed.
ZNit Forfog paa at vinde hans Fortrolighed var ojensynlig
blevet kronet med Held, velvilligt fortalte han mig sin
Historie, noesten med Iver udleverede han sine Vanskelig
heder for en sympatiserende og forftaaende Tilhorer.
„Efter min Faders Dod, og da jeg endnu var en
lille Dreng, kom min Moder her tilbage og giftede sig
med en japansk Universitetsprofessor, ogsaa min Fader
var professor," erklcerede han stolt, „lige undtagen Farven
var de ZNcend, ZNoder valgte, gode nok." — „Det er en
daarlig Chance hverken at vcere det ene eller det andet,
ikke hvid og ikke gul; hernede tager man mig oftest for
at voere ZNeksikaner, og jeg er glad herfor, thi jeg er
sandelig ikke stolt over ak vcere af blandek Blod, andre
ZNennesker haaner mig, naar de faar det at vide."
Saa taktfuld som muligt ledte jeg ham tilbage fra
Filosofien til hans Livshistorie. „ZNin japanske Broder
og jeg kom ikke saa godt ud af det sammen, ZNoder var
altid paa hans Side, derfor er jeg nu her. Jeg begyndte
i Gymnasiet, men ester et halvt Aars Forlob stak jeg af
og fik et Job ved Transportkorfel, senere korte jeg en
Rutebil, endelig drev jeg herned og kaprede mig Job
som Forvalter i et Proviantpakhus til fire Dollar om
Dagen. Hr. Roberts, — som er Formynder for min
Ulykkesforsikringserstatning — var saa venlig imod mig.
En Dag kom jeg og min ZNotorcykle for ncer i Beroring
med Toget, og vi blev smadrede. Et Ben nedenfor
Knoeet og Halvdelen af Foden paa det andet, det er tilstroekkeligt for en ZNand at miste, synes De ikke? Slem
Ulykke? Dette og saa Forholdene, hvorunder jeg er
fodt, er fra den Dag mit ZNellemvoerende med Livet.
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Hvad skal jeg nu? Jeg ved det ikke. Dette Stade er havde oplevet Lykken og dode som Helt trods handikapet
en Koje. Ikke nogen Dejg til at soette det ordentlig i fra Fodselen og handikapet paa Grund af sin legemlige
Stand, men nok herom. Jeg er ikke skabt til at vcere Skade.
Fra Uvidenhed, Lidelse og Fattigdom
Butiksmand, dog synes det at vcere det eneste, jeg kan
udfore med mine Troeben, og saa ikke engang dette kan
til Uafhcengighed.
jeg klare.
Hvis
De
vil
vide
hvad Genrejsning virkelig er. saa
Jeg holder heller ikke af at vcere paa et Sted hele
folg
mig
til
en
Bjerghytte
i en af de skonneste Egne i
Tiden, jeg skal vcere i Bevcegelse, saa det holder jeg ikke
vort
Land
i
„Blue
Ridge"
Bjergegne.
ud meget lomgere. selv om jeg ikke ligefrem sulter ihjel.
I
en
lille
beskeden
Hytte
laa en 18-aarig Dreng af
Mekanik, tror jeg. ligger mig i Blodet, jeg er god
god
angelsaksisk
Slcegt
lige
ud
paa
sin Ryg i en Seng af
til at suske med saadanne Ting. jeg har ingen Fagkund
Straa.
Her
havde
han
ligget
i
5
Aar, han var en af
skab. Jo, jeg ved en lille Smule om Elektricitet, og jeg
Guds
forladte
Enere.
Han
var
lidende
af Hoftetnberknholder af det, af Radio ogsaa. jeg er netop scerdig med
at bygge et Apparat, der arbejder nojagtigt. De kan lose og havde kun i ringe Grad vceret i Stand til at
ikke gore noget for mig, jeg er ingenting, jeg er Land- folge den almindelige Skolegang og var derfor ikke naaet
stryger; een der er uheldig i alt, eet umuligt Skrammel." lcengere end til Zdie klasse. Moderen var Enke. svag
Det varede herefter ikke lcenge, for mine Historier om og hojt oppe i Aarene. hun sorgede efter bedste Evne
andre handikapedeMenneskers Held satte hansIndbildnings- for ham. saa godt hun kunde ud af sin magre Fortjeneste
kraft i Fyr og Flamme, ligesom han var yderst taknem- ved Vaskebaljen, Hjemmets eneste Underhold.
Til Tider gor de Mennesker, der arbejder i Genlig for venlig Interesse og Tilbud om Hjcelp.
rejsningstjenesien,
de mcerkeligste Erfaringer i deres Be
Enten det nu var en fra Kina nedarvet Lysk til
stræbelser
sor
at
komme
i kontakt med og vinde FortroHasardspil eller en fra gamle England hentet fast Velighed
hos
dem,
der
skal
gores interesserede i Genrejsslutning om ikke at give op, ved jeg ikke. men Resultatet
blev. at inden der var gaaet en Uge var Arthur paa ningsarbejdet. Dette er scerlig ofte Tilsceldet paa afsonStatens Bekostning Elev paa den bedste Radioskole, der drede Steder i vort Land. hvor Folk lever ensomt for sig
stod til Raadighed, og han viste sig at vcere een af de selv og ser skcevt til hver Fremmed, som kommer, indtil
mest pligtopfyldende Elever. Otte Maaneder efter tog de er klar over, hvad hans A5rinde er, og at han ikke
han Statseksamen som autoriseret Radiotelegrafist for kort har til Hensigt at blande sig i deres Privilegier eller
Tid efter stolt at boere Radiotelegrafistuniform ombord Rettigheder, hverken paa den ene eller paa den anden
paa en Fragtdamper der skulde rundt om Kap Horn til Maade.
Da vor Embedsmand paa sit forste Besog kom til
New York, og med en Gage paa 90 Dollar om Maadette
beskedne Hjem, indledede han med at fortcelle at
neden plus fri Station. Hans nceste plads var paa
han
var
Statsgenrejser, og hans Bryst svulmede i ret„C. A. Smidt", en Damper, der sejlede med Tommer
langs Kysten. Han havde nu faaet en Lonforhojelse paa scerdig Stolthed ved Tanken om hvad Genrejsningen kunde
20 Dollar. Hver Gang han kom i Land, kom han op gore for denne Dreng.
Drengen misforstod ham imidlertid, han forstod ikke
til os paa kontoret for at sige ..Hallo" og endnu en
Ordet
„Rehabilitator". Han havde aldrig Hort Navnet
Gang Tak.
for
og
troede den Fremmede talte om en Art kartofler.
Disse Besog og de mange paaskonnende Breve, han
Han
sagde
derfor: „Jeg har aldrig Hort fortcelle om, at
skrev, naar han var til Sos, viste den mest forbavsende
Forandring i hele hans Smdsstilling og Livssyn. Det den Slags vokser her paa disse Egne. Vi dyrker udvar tydeligt, at han nu havde sundet sig selv; nu var mcerkede kartofler — mest irske kartofler — som vi spiser,
han noget, man respekterede ham i hans Stilling og for og som ogsaa bruges til at fremstille en scerlig Drik as,
hans Dygtighed ved et nyttigt og passende Arbejde i naar Abblehosten slaar fejl oppe ved Hulen, dertil bruger
Modscetning til den ..Ingenting", som han engang havde vi ogsaa de sode kartofler, hvis den tidlige Frost odelcegger
karakteriseret sig selv. Det er ogsaa af Betydning at Vinen men en „Bilitator". nej Herre, jeg tror ikke, der
understrege, at han ved at faa en Plads i Verden som vokser nogen af den Slags her paa Egnen; men de kan
en skabende og nyttig Borger, ikke glemte andre, der lige- naturligvis godt gro i Grudgets Hulning et Stykke lcengere
nede ad Bjerget, jeg har aldrig Hort om dem hvad de
som han har Vanskeligheder.
Jeg vilde onske, at jeg kunde slutte min Beretning kan bruges til."
Takket vcere Genrejsningsmandens Takt og Iver fik
her, men der er maaske, naar alt kommer til alt, noget
han
gjort sig selv og sin Mission sorstaaelig for Drengen
om, at Arthur var „en uheldig Fyr i alt".
og
hans
Moder. Han fortalte dem, hvad der var bleven
Inden der var gaaet et Aar sank „C. A. Smidt" i
en Storm ved Eoos Bugt Banken i Oregon og Arthur gjort for andre, og hvad der kunde gores her. — Dren..forsvandt" i Havet sammen med 6 andre af Besætningen. gens cerlige blaa Ojne blev store af Forbavselse — da
Han dode ceresuldt og tappert paa sin Post, medens hans han forstod hvad Genrejsningens sicerke Arme kunde gore
S. O. S. bragte Hjcelp og Redning for Storsteparten as sor ham, og for „Bilitato" den Dag forlod Hytten, havde
han vundet Drengens Fortrolighed, og denne havde indhans Skibskammerater.
Fandt han det Haardt at blive kaldt bort nu, da han villiget sig i at lade sig fore til den ncermeste klinik for
netop havde lcert at leve og for forste Gang havde sun- at lade sig uudersoge og for senere at faa sin Hofte bedet. at Livet kunde vcere godt? Jeg. der kendte ham, handlet paa Hospitalet.
Efter Operationen gik der 13 Maaneder, hvor Mokan kun svare, at han i det mindste havde levet og ved
sin egen Energi og hjulpet af Genrejsningsbureauet havde deren ved Hjcelp af sin Vaskebalje skaffede den nierende
naaet et Resultat, som Doden ikke kan tilintetgore. Han Fode, som var nodvendig til Opbygning af Drengens
maa have folt, at han ikke har levet forgceves, og han krcefter, efter at Lcegens og Sygeplejerskens Dygngyeo
dode sikkert heller ikke forgceves. Arthur Leland Fong havde udrettet, hvad den kunde. Efter at Sygdommen
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var bleven standset, og han havde generhvervet sin Sund
hed, kunde han, skont det ene Ben hcengte kork og ubru
geligt, bevcege sig utvungent ved Hjoelp af et par krykker.
Det blev besluttet, at han med sit forkroblede Ben
og sin mangelfulde Skoleuddannelse havde sit bedste Aktiv
i sine temmelig behoendige Fingre og sine gode Ojne.
Det mentes da, at en Uddannelse til Urmager og Smykkereparator vilde voere formaalstjenligt. Dette nodvendiggjorde imidlertid at han maatte ind til Byen.
De, som saa ham da han kom, vil aldrig glemme
det Indtryk, han gjorde, da han modle paa Genrejsningskontoret, fattig kloedt i et Soet blaat Bomuldstoj, det
bedste, som hans lykkelige Moder kunde skaffe sin Dreng
som passende for Bylivet.
Nu var Ur- og Smykkereparation et Arbejde, man
kun udforer i siddende Stilling, bedst egnet for William;
men det betod en lang Loeretid. hvortil der skulde skaffes
Underhold og passende kloeder. Genrejsningsmanden
kom her i Vanskeligheder fordi man her i denne Stat
ikke havde faaet gennemfort Underholdnings-Bevillingen
for Elever.
Alle paa kontoret fik travlt. Alan henvendte sig kil
Bibelselskaber og sociale Hjoelpeforeninger. man appellerede til alle interesserede personer. De nodvendige penge
til kloeder og Underhold blev sikret, og William begyndte
sin Lobebane.
Gradvis forandrede de sociale Omgivelser hans Udseende og Voesen, og da hans Ben ved yderligere Behandling i et stedligt Velgorenhedshospital blev gjort
loengere, blev han i Stand til at kaste begge krykker bort.
Han fik rigtige soerdigsyede Sko med indlagt hoj Saal og
kunde derefter gaa godt ved Hjoelp af en Stok. Han ud
viklede sig videre og viste sig at voere en typisk «kagespiser", og saa — til Ogelse af Opgavens Vanskelighed —
gik han hen og indviklede sig i en voldsom Koerlighedsaffoere.
Nu tager sammenskrumpede, lammede Muskler, broekkede og bojede Ben Tid og Dygtighed at helbrede; men
dette blegner ved Siden af den Taalmodighed, der skal
til for at klare en kagespisers koerlighedsaffoere og brudte
Hjerte.
Genstanden for Williams koerlighed var en Enke,
der selv var Elev under Genrejsningen. Hendes jordiske
Ejendom bestod i en vanfor Hofte og en Datter omtrent
paa Williams Alder.
De. der giver sig af med Genrejsningsarbejdet, maa
se problemet lige i Ojnene. og de har voennet sig til at
skulle voere med at boere andres Byrder; men dette var
en indviklet Historie, og den haardhjertede Fornuft maatte
fore et kongeligt Slag med Eupido; men Tid og Taalmodighed er moegtige Faktorer i Opdragelsen af ethvert
Menneske. Da Genrejsningsmanden i nogen Tid havde
revet sig i Haaret og brugt al sin Overtalelsesevne, fik
han vore to Elever til at gaa hver sin Vej. William
blev overbevist om. at det var klogere af ham at ofre
sin Opmoerksomhed paa Butiken samt spare paa sin lille
Fortjeneste i Stedet for at ofre den paa Bon-Bon, Is
creme og Silkesiromper.
Hans Energi og Flid ved Arbejdet bragte det onskede Resultat. Hans Mester, en gammel samvittighedsfuld tysk Uhrmager, kunde til sidst erkloere ham for udloert — og William kunde nu vandre ud i Verden for
at tage sin plads blandt de skubbende og stodende Roekker
af Lonarbejdere.
Men Genrejsningen havde endnu en Hjoelp at yde

Rr. 2

William; han maatte forsti en Virksomhed med passende
Beskoeftigelse, for man kunde lade ham staa alene. Mange
^ Oplevelser, der maatte gores i forskellige Forretninger, for han endelig blev anbragt hos
en stor Guldsmed, hvor han kunde tjene sit Levebrod.
Han skriver til os paa sin barnlige og naive Maade,
og vi loeser, at hans Chef er god imod ham. og at han
tjener fra 20 til 25 Dollars om Ugen. og vi foler, at
William nu har fundet sin plads i den travle Verden
hjulpet frem fra et Liv i Uvidenhed. Lidelse og Fattigdom'
fra en Halmseng i en Bjerghytte til Uafhoengighed i en
stor Bys Juvelerforretning.
^ Vanforebladet.)

En engelsk kaptajn testamenterer til tyske krigs
invalider. Den 84-aarige Handelsskibskaptajn Otway
Robinson, der for kort Tid siden er afgaaet ved Doden,
har i sit Testamente bestemt, at over 10 000 pd. Sterling,
det vil sige den storste Del af hans Formue, skal stilles
den tyske Regering til Raadighed. idet denne skal anvende
pengene til Fordel for tyske krigsinvalider.
Modrenes Valfart. Modrene til de 6000 amerikanske
Soldater, der faldt og begravedes paa de franske Slagmarker under Verdenskrigen, ankommer den 1. Oktober
til Frankrig for at besoge deres Sonners Gravsteder.
Rejseomkostningerne for Hen- og Tilbagerejsen, 14 Dages
Ophold, i hvilken Tid Goesterne ogsaa skal besoge paris,
boeres af den amerikanske Stat. (Hertil bemoerker Redaktionen for det tjekoslovakiske Organ „Der kriegsverlehte":
Und der tschechoslowakische Staat läßt die Mütter der
Gefallenen Hungers sterben.)
En Blindeforerhund fanger en Rover. En krigsblind Handelsmand var en Mandag Aften Goest i en
Olskue beliggende ved den Hallenske port i Berlin. Da
han vilde betale sin Regning, lagde en Mand, der sad
ved hans Side, moerke til, at han havde en storre Sum
penge hos sig i sin Brevmappe. Da den Blinde vilde
forlade Lokalet tilsluttede den fremmede sig ham og tilbod
at fore ham. Noeppe var de gaaet et par Skridt forend
den Blindes Taske blev udrevet af hans Frakke. Den
Blinde moerkede straks Tabet. Hans Forer forfogte at
flygte med sit Bytte; men han havde ikke regnet med
Forerhunden, der ledsagede den Blinde. Den Blinde lod
straks Dyret los, der i et Ojeblik, efter et par faa Spring,
havde bidt sig fast i Tyvens ene Ben og bidt saa kraftigt
til, ak Manden hjoelperaabende faldt sammen. En ridende
Politipatronlje, som kilsoeldig kom forbi, horke Mandens
Skrig, kom til og tog sig af Gaderoveren. og forsi da
blev Roveren befriet fra Hundens faste Bid.
Vestfronten i Relief.
En svoerbeskadiget krigsinvalid kom paa den originelle Ide at fremstille et Relief af det kampomraade,
hvor han var bleven faaret. Det bayerske krigsarkiv
har leveret alle Underlag til dette Arbejde og en Roekke
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Vcerk. der slog Verdensrekord. Efter denne er der fulgt
en hel Rcekke andre Voerker, saasom Renns „Krieg" og
mange andre. I alle Billedteatre spilles den ene Krigs
film efter den anden og altid for fuldt Hus; ogsaa selve
Teatrene opforer det ene krigsstykke ester det andet med
samme gode Resultat.
Her er to Ting bemoerkelsesvoerdige, nemlig:
..Tendensens Styrke og Beskaffenheden af de heldige
Vcerker."
Der er gaaet ti Aar siden Verdenskrigen holdt op.
Der er vokset en ny Generation op, som har gennemlevet krigen som Born. For dem er krigsskildringen
noaet nyt. noget fremmed og interessant. Alene det at
de dunkelt husker den Rod Moderen havde for at skaffe
det nodvendige til Livets Opretholdelse, Mindehojtidelighederne over de Faldne og hvordan alt Arbejde standsede
aor dem nysgerrige efter, at faa den rette Sammenhomg
at vide, derfor staar det som noget eventyrligt. For
den Generation har krigsbogen en tredobbelt Betydning, den
soaer deri en Forklaring for det hvad den har gennemlevet uden selv at voere klar over hvad der er foregaaet.
Den mener gennem Bogerne at kunne finde Fingerpeg
der kan vise den, hvilket Standpunkt den bor tage overfor alt dette, og endelig er disse Boger en Afveksling
fra alt det graa Hverdagsliv, hvorunder den lever.
Men hvordan staar det til med os celdre. krigsbogerne har ikke alene gjort deres Lykke blandt Ungdommen, de loeses ncesten af alle Samfundslag og omfatter saaledes ogsaa dem, der har deltaget i krigen.
Hvordan lader det sig forklare, at de. som en Gang ikke
vilde tcenke paa alt dette, pludselig har Interesse for at
loese krigsbogerne.
Vi maa, for ak forstaa dette, gore os klart, at alle
litteroere Interesser homger mellem to poler. En Del
soler Trang til at se deres eget Liv gengivet, og andre
onsker at se deres eget Liv gengivet i eventyrlige, storartede Fortællinger. Ligesom et Barn elsker Rover- og
Indianerhistorier ved Siden af sine Lektier, gaar det med
os celdre. Vi elsker at genleve Livet i Litteraturen, og
den som lever et daarligt og maaske ensformigt Liv, den
aaar i Reglen hurtigt til littercere Eventyr.
Ingen har en let Tilværelse. Sindsbevægelsen og
alle Haab fra de forste Efterkrigsaar er forbi. Den
europoeifke kapitalismus staar sikker igen og har derfor
indrettet sig det saa behageligt som muligt, eftersom den
krigslitteratur, der igen bliver Mode.
har faaet ncermere Forbindelse med det amerikanske Marked.
Den
store og brede kreds, saasom Embedsmcend, den
Under krigen og umiddelbart efter havde vi en krigslitteratur, der tog Stilling imod det uhyggelige Masse- forarmede Middelstand, Bonderne, Haandvoerkerne og de
mord og som sogte at faa alle til at gore Modstand mod smaa kobmcend sidder endnu i daarlige Forhold. Nutiden
krigen. En Bog som dengang var mest virkningsfuld er ode for dem, og der er ikke bedre Udsigter for F^emvar vel nok Barbusses „Feuer", men dens Levetid blev tiden. Men krigens grufulde Virkelighed er i de 10 Aar,
dog kun ganske kort. Dagen med al sin Rod og mange som er gaaet, blegnet og blevet til Minder. I Dag er
Sorger lagde fnldstcendig Beslag paa hele Folket. Efter- det ikke nervepirrende at faa disse Minder frem, som det
krigssulten. Inflationen, Arbejdsloshed og kampen for at var liae efter krigen, da krigens Roedsler med dens
slaa sig igennem, var Ting som stadig holdt Menneskene kanonild og alt stod saa klart i Bevistheden og hvor
i Aande. Saaledes blev alle krigsoplevelser og Erin- man samtidig gruede for Hungersnoden. Disse Minder
dringer trcengt bort; man havde ingen Tid tilovers for er blevet helt fortrcengt af Nutiden og for mange staar
.
^
>. ^
disse Ting. Men man vilde paa en Maade heller ingen de som meget eventyrlige.
Det er karakteristisk, at den store Folkemomgde. som
Tid have. da de virkede for trottende og foruroligende.
Gud ske Lov at vi er sluppen saa godt ud af dette Hel- lceser krigsboger, i dem soger at finde deres eget Liv i
Skyttegravene og igen opvcekke Minderne. IkkeJortoevede og lad os da bare vcere tilfreds med dette.
For to Aar siden dukkede krigslitteraturen frem igen linaer om store Operationer, Undervandsbaadskngen og
og blev Mode og de blev de forende paa Litteratur- de store Luftskibskampe er det som Folk onsker at l«se
markedet. Erich Maria Remarques »Im Westen nichts nej det skal vcere Livet fra Skyttegravene det M vcere
Neues" er ikke alene den storste tyske, men den er det de typiske Oplevelser fra de mange Millioner ubekendte

^lyv erfotografier supplerer Materialet. Dette Relief er
for Ojeblikket opstillet i Europahuset i Berlin. Reliefset
viser i et Omfang af 33 kvadratcentimeter efter en
Maalestok af 1 : 800 en Del af et Frontafsnit ArrasEambrai i Begyndelsen af Foraarsossensiven i Marts
1918. Det handler om Divisionsafsnittet, hvor den 5.
aktive bayerske Division og den 195. preussiske Division
der ud fra Siegfriedsstillingen foran Byerne Queaut,
Pronville og Lagniconrt, den 21. Marts 1918 gik ind i
Offensiven mod de engelske Stillinger foran Beugny og
videre frem til Montdidier ZNorcnill.
Modelleringen af Landskabet, Skyttegravene, tragtaqtiae Marker. By- og Skovruiner. Forhojninger og Dalsankninger er lykkedes fortræffeligt. Derimod er Formen
for selve kamphandlingen mangelfuld.
Saadan noget som et Stormangreb paa den fjendtliae Stilling under al sin hele ..Drum und Dran» af
Maskinkrigen. Artilleriild. Minekasterkamp Flammekastere
oa Infanteriflyvemaskinerne i Aktivitet. Transport af
krigsmateriale og saarede osv.. lader sig vel ikke modellere. Saa skal man kun forsoge at fremstille Landskabet
og ikke en kamphandling. Fremstilleren af Relieffet lader
doa 2 eller 3 Dusin Feltgraa med opplantede Bajonetter
storme imod en sammenskudt By. og 1 eller 2 Dusin
Tommis kommer dem i Mode med oprakte Hcender, i
Landskabet staar her og der et Skyts og enkelte sammen
skudte Tanks markeres.
Den der forestiller sig en krig saaledes — en saadan
Opfattelse maa Ikke-krigsdeltagere nemlig faa af denne
Fremstilling -- den vil betragte krigen som en Borneleg.
Det er derfor beklageligt, at denne kammerat, som har
fremstillet dette Relief efter sine egne krigsoplevelser, i
sine Tanker har ladet sig for meget besncere af BorneTinsoldater, at han ikke har formaaet at frembringe
Mekanikken og de skroekindgydende Virkninger fra den
moderne Krig.
.
At 3 000 Centner Staal og Dynamit, tilfort 10000
Menneskeliv omtrent kommer lige hen paa en kilometer
Frontafsnit efter et Stormangreb. Det har Skaberen af
Vestfrontrelieffet ikke formaaet at udtrykke, og af den
Grund kan Relieffet ikke give det rigtige Billede af krigen.
Intet er mere vigtigt end at udbrede hele den uforblommede Sandhed om krigen.
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Soldater. Mangen lille Embedsmand, kobmand eller naar blev der bygget paa Nordborg Slot. Det blev meaet
Arbejder, hvem det okonomifke laver mange Hovedbryd ramponeret 1658 i den svenske krig. da det blev beskudt
ninger, siger sig selv, naar han lceser sin krigsbog: Raa, af de Allierede, der tvang Svenskerne til at opaive det
saa slemt er det jo da ikke for os i Dag", men indven^g Det maa da atter vcere bleven sat i Stand og det kan
kommer Tanken frem. at ogsaa jeg var med den Gang, ogsaa passe med den syvaarige Bygningstid. Men denog har overlevet det og kan tale med om det.
gamle Ellen Sorgensen nceppe vceret med
Dette er en selvfolgelig Reaktion. Alen hvor lidt til at slcebe Sten og kalk. Det maa snarere have vceret
end disse krigsboger er militæriske og nationale (viser , hendes Ungdom, da Hertug Hans den Yngre levede
de dog en bemoerkelsesvcerdig Indifferens imod enhver han skal i sm Tid have bygget paa Slottet, maaske helt
Nationalismus og en tydelig pasifistisk Utilbojelighed imod have ombygget det. Han har jo ogsaa oprettet Ladeenhver Form for krigsbegejstring) er de kun lidet kamp gaarden, i al Fald forstorret dens Areal. Han lod Byen
lystne for Freden, Ret og Retfærdighed.
Tuntoft med 5 Boel nedbryde og deres Areal lcegge ind
Remarques Bog er en klage over forspildt Ungdom, under Ladegaarden. Denne By laa i Ncerheden af kirRerms Bog ender med Forfatterens Tilstaaelse, han har ken og Proestegaarden, i den saakaldte „Ruglykke". —
regnet politik (altsaa Interesse for den almindelige Lov Ellen Sorgensens Hjem var senere i I.I.Klyhn's Eje.
og Ret) for noget smudsigt. Det er en typisk trottende (Efter I.Raben: Folkesagn og gamle Fortællinger fra Als og Sundeved.)
Litteratur af en skuffet og troet Tid. De Boger, som
klager over den Tid, saasom Zweigs „Sergeant Grischa"
Guderup Afdeling
opnaar aldrig at faa Heldet med sig. Ikke engang Haseks «Braver Soldat Schrvejk" kan maale sig med Re afholder Generalforsamling i Elstrup kro Lordaa, den
marques Bog. eudskont den har megen storre Egenskab 10. Maj 1930 Aften kl. 8 med folgende Dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Valg. 4. Eventuelt.
som Folksbog. og alene i Karikaturen viser den det rette
Efter Generalforsamlingen gratis kaffebord for Medsanseslose Ansigt af krigen.
Bestyrelsen.
Hvem der, som vi, er bleven ramt paa det haardeste lemmer. Om talrig Deltagelse beder
af krigen og som koemper med hver en Livsnerve mod
krigen, kan kun anse og betragte disse Boger som en
Begyndelse. Man er i Dag villig til at hore om krigen.
Alen har endnu ikke begyndt paa at drage logiske Slut
Til at forestaa Invalidekonfulentkontoret i Hadersninger frem fra det man har oplevet. At gore dette lev, som omfatter baade Haderslev By og Amt, foges en
maa vcere vor Opgave for Fremtiden. Efter „Reichsbund". krigsinvalid der er kvalificeret til at paatage sig dette
Arbejde.
Anssgning skal vcere indsendt til Formanden for
Foreningen for sonderjydske krigsbefkadigede og
Faldnes Efterladte, Afdeling Haderslev. F. Zimmer
mann. Laurids Skausgade 8. Haderslev, inden 8. Mai
dette Aar.
Oplysninger angaaende Anscettelsesforholdet faas
hos ncevnte Formand.
Haderslev, den 23. April 19Z0.

Invalidekonsulent ssges!

Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Afdeling Haderslev.

Bestyrelsen.

Ellen Sorgensen af Lavensby.
(Nordals)

Meddelelse tra Invaliäensevnet.

Anno 1665, den 20. Marts blev Ellen Sorgensen af
Lavensby begravet, 90 Aar gammel. Derefter skal hun
altsaa voere fodt 1575. Hendes Alder er dog vistnok
noget for hojt angivet. I hine Tider kom det ofte for.
at gamle Folk ikke rigtig vidste hvor gamle de var. Det
har voeret vanskeligt at oplyse, naar man savnede Almanak og skriftlige Optegnelser og selv om man havde dem,
blev Alderen dog ikke nojagtig angivet. „90 April" siger
en 90-aarig. der lakker hen imod de 90 Aar. De runde Tal
spiller en Rolle i de gamle kirkeboger. fordi Alderen kun
tilnærmelsesvis kunde angives. Det har sikkert ogsaa
vceret Tilfcrldet med Ellen Sorgensen. Ved hendes Dod
tilfojer prceften. Hr. Anders Beyerholm: „Hun hafde vceret
med at beere Sten og kalck till Norburgs faste Bygning,
maatte sporge at Itorburg skulde brceude. da hun laae paa
hendis Sygeseng, samme Aften, da hun om Morgenen var
bleven berettet, d. 14.Marts 1665. Den forgelige oc jammerlige Ild gik an klokken 7 om Aften, Ilden varede indtil Slottet faldt 7 Timer oc der var bygt paa Slottet i 7
Aar. Ach! Gud vcere os uaadig!" — Sporgsmaalet er nu

Konsultation for militssre Invaliäer oZ saaäannes esterlaäte samt kenteansoZere vil af en UäsenäinZ fra Xsevnets
Kontor i ^aj ^laaneä 1930 blive afbolät i

Haderslev, ^mtsliuset,
äen 7., 14., 21. oZ 28. fra Kl. 10—12 oZ 14—17.
Aabenraa, Sygekassens Kontor, SonäerSsäe 12,
äen 6.. 13., 20. oZ 27. Kl. 14^.
I'snäer, ^Vlissionsliotellet, Storegade 9,
clen 9. oZ 23. Kl. 14 ^
tinglev, l^ingleVlius, äen 22. Kl. 14.
I^sgumkloster, ttotel KoH'al, äen 12. Kl. 15 iZ.
Skserbsek, Rablings ttotel, äen Z0. Kl. 15 so.
^oktlunä, k^rosck' Hotel, äen 15. Kl. 143<>.
l?sääinZ, Hotel Kslltling, äen 8. Kl. 14 so.
Invaliäer oZ efterlaäte, samt kenteansoZere, 8vin onsker
at Zore LruZ si äisse Konsultationer, mas senest 2 OaZe inäen
äen Dato, paa bvilken äe agter at Zive ^loäe, meääele wvsliäenssvnet i LonäerborZ, til liVilken Konsultation äe agter at
Zive ^loäe, for st Veäkommenäes ^.kter kan blive meäbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä kvilke äer ikke er l^ejligkeä
til at blive lsegeunäersogt — afboläes kun, for saaviät I^eevnet
rettiäiZt moätaZer ^nmeläelser til samme.

Invaliclensevnet.

.Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg, Kastaniealle6, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 20 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er lilladl.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 245.

Medlemsblad
for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
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kirkegaarden Servon (Alarne) Irankrig
efter Istandsættelse af „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge E. V.", Berlin.
Se Billedet i Nr. Z af „Krigs-Invaliden" der viser samme Kirkegaard for Istandsættelsen.
Dette Billede er velvilligt stillet os til Raadighed af:

t

„Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge E.V.", Berlm.
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Vort Fcellesmsde i Tinglev
Fællesmodet i Tinglev den 4. Maj fik el udmcerket
Aaret 1929 var for Organisationen et vanskeligt
Forlob. Deltagelsen var siorre end ved de tidligere Aar, et Arbejdsaar. De foreliggende Omstændigheder
Moder, idet alle Afdelinger var repræsenterede med er Dem jo alle bekendt, saa jeg kan spare mig her at
Undtagelse af Lojtkirkeby, der dog i Lobet af Dagen var komme ind paa Enkeltheder, da vi under Punkt 5 ved
kommen til Stede, saa man kan i Aar sige, at samtlige Hovedkassererens Beretninger vil komme til en indgaaende
Afdelinger fra hele Landsdelen havde sendt Reprcesen- Droftelfe. Jeg mener dog at kunne sige. at vi har optanter. Modet blev for saa vidt et virkeligt Landsdels- naaet alt det, der efter de foreliggende Omstændigheder
mode og man haaber at de paa Modet fremsatte Onsker kunde opuaas. Vanskelighederne har selvsolgelig bevirket
til det danske Folk maa tilloegges Betydning. Det er jo en stoerk kritik, som har givet sig Udslag i forskellige
Organisationens Opgave at varetage og fremskynde Retninger bl. a. gennem Indloeg i Dagspressen. For
krigsbeskadigedes og faldnes efterladtes sociale og okono- saa vidt denne kritik mod Organisationen er rejst fra
miske Forhold, samt at arbejde for Fredssagens Fremme, krigsinvalider, som er udenfor Organisationen, skal jeg
vcere dem behjælpelige med Raad og Daad ved Rente- lade den ligge og spare mig Ulejligheden at komme
sporgsmaal o. m. m. For ak opnaa dette Maal, har noermere ind paa den. Som Organisation maa vi afvise
Organisationen i Lobet af de 10 Aar den har bestaaet at staa til Regnskab for Folk, som slet ikke tilhorer
haft mange store Opgaver at lose, der dog har fort til Organisationen. Desvcerre er der jo en Del kammerater,
mange gode Resultater. Et Bevis for at Arbejdet bliver som tilhorer Organisationen, der har ment, at de skulde
anerkendt er vel nok det gode Sammenhold og den gode tage Flugten til Offentligheden. Dette er beklageligt,
Tilslutning ved vore Fællesmoder.
da de derved kun falder Organisationen i Ryggen.
Hvor store de Saar er. Verdenskrigen har slaaet i Kritikken bor rejses paa de rigtige Steder, og det er
de sonderjydske Landsdele, har kun en alt for lille Del indenfor Organisationen i de enkelte Lokalafdelinger og
af Danmarks Befolkning kendskab til. Et Led i vore forst og fremmest paa Delegeretmodet, som er vor hojeste
Bestrcebelser maa derfor ogfaa vcere en Appel til det Instans. Hovedbestyrelsen beder dem alle, som er til
danske Folk, til hele Samfundet om ak troede hjcelpende Stede her i Dag at fremkomme med enhver kritik, som
til. Opmærksomheden maa henledes paa krigsofrene i De synes, De maa komme med, og saa vil vi forsoge
Sonderjylland, der, Haardt ramte af Skcebnen. har tabt i rolig og saglig Droftelfe at faa noget ud af det.
Forligheden og vanskeligt kan blive til nyttige Samfunds- Iovrigt mener jeg med Rette at kunne sige, ak det trods
borgere. Alle disse krigsofre onfker Beskæftigelse, Hjoelp alt er indtraadt en vis konsolidering oraanisationsmoestil foroeldrelose Borns videre Uddannelse osv. Organisa- sigt set.
tionen vil ved fortsat Arbejde gennem saglige Forhandlinger
I Aarets Lob er kammerat Viggo Hansen som
med Regering og Rigsdag gore en Indsats for at for- bekendt gaaet ind som Organisationens Repräsentant i
bedre de Forhold der virker utilfredsstillende vedrorende Invalidenoevnet. Det er min Overbevisning, at han
Forsorgelsen af de sonderjydske krigsofre.
har gjort en betydelig Indsats for at fremme krigsofrenes Anliggender ved Ncevnet.
Der er i 1929 afholdt folgende Moder:
Modet aabnedes ved godt 9 Tiden af Formanden
27. Januar: Hovedbestyrelse og Bladudvalget.
Redaktor Fr. Andresen. Tonder, der bod de modte Re17. Februar: Hovedbestyrelsen.
prcesentanter og de tilstedeværende Presse-Reprcesentanter
25. Juli: Hovedbestyrelsen og Afviklingsndvalg.
velkommen. Samtidig vil jeg herved benytte Lejligheden
24. November: Hovedbestyrelsen.
til, udtalte han, at minde de faldne kammerater og de
24. Februar: Fællesmode i Tinglev.
i Aarets Lob afdode kammerater, hvortil Forsamlingen
30. Juni: Sommerstævnet i Augustenborg.
gav sin Tilslutning ved at rejse sig.
Der forelaa store Opgaver. Jeg vil kun ncevne folgende to:
Til Punkt 2 paa Dagsordenen valgte man kamUdarbejdelse af Forslag tit ZEndringer af Lov
merat Zimmermann, Haderslev og kammerat Hans Nr. 100 af 29. 3. 1924. Forslag til nye ForeningsPetersen, Sonderborg til Ordstyrere. Zimmermann over- vedtcegter. Disse to Ting har navnlig beskoeftiget Hoved
tog straks Hvervet, idet han paa sin kammerat, H. Petersen bestyrelsen. Det er jo bekendt, ak den nye Socialminister
og egne Vegne takkede Forsamlingen for Valget. Han i Fjor meddelte, ak han agtede at soreslaa en gennem
udtalte videre Haabet om, at der maatte blive fort en gribende Revision af hele den danske sociale Lovgivning,
god og saglig Forhandling og bad alle dem der senere hvortil ogsaa Lov 7lr. 100 henhorer. Der er fort folgende
vilde tage Ordet, om at fatte sig saa kort som vel muligt, mundtlige Forhandlinger: Med Socialministeren den
da der her i Dag forelaa en lang og vigtig Dagsorden 15. April 1929 gennem mig, 4. Juni 1929 gennem Viggo
til Behandling.
Hansen, 23. Juni gennem Viggo Hansen og mig. HderAlan nedsatte derefter, kil Punkt 3, et Mandatpro- ligere Forhandlinger har fundet Sted med forskellige
velsesudvalg. Der foresloges og valgtes folgende 5 Rigsdagsmcend og med Formanden for Invalidencevnet,
Medlemmer: kammerat Gude-Aabenraa, kammerat Amtmand Lundbye. Resultatet af vort Arbejde foreligger
H. Petersen-Sonderborg, kammerat Jessen-Haderslev, i Dag under Punkt 7 og 10 til Behandling, saa jeg kan
kammerat Lassen-Logumkloster og kammerat Brodersen- spare mig her at gaa ncermere ind paa Enkeltheder.
Bredebro. Dirigenten bad de valgte om at trcekke sig
Jeg vil villig indromme, at vi i forskellige Hensetilbage for at uuderfoge Lokalafdelingernes Mandater. ender har modt Forstaaelse og Velvilje baade ved InvaOrdet blev derefter givet kil Formanden, Ar. Andresen, lidencevnet, Invalideraad og Ministeriet, og det er vi
Tonder, der til Punkt 4, aflagde folgende Beretning og selvfolgelig taknemlige for; men jeg maa paa den
gengives her efter Formandens Manuskript:
anden Side fremhoeve, at der er mangt og meget tilbage
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endnu oa at vi i mange Henseender er blevet skuffet,
Vi maa se ad Forhandlingens Vej at faa vore Snsker
°° Krav opfyldt; andre Muligheder har vi ikke. vi har
i° inaen Magtmidler at gribe til. Til en vis Grad er
U^USn sra^"A°Vchor^'o7 Tid^e'jo
er me?e eller mindre vanskelige for alle Mennesker,
?ea M dag gerne appeller- til en Zaktor. som kan hj-elpe
»s livis bare den vil. Det er Sagspressen. Jeg vil
nerne berfra bede de tilstedeværende Vressereproesenwnter °t hj-elpe °s faa vidt muligt til at opnaa til-
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osrene. Ser fremskaffes gennem Orgamsaiwnerne I alle
Lande et omfangsrigt Materiale^ Set har kun voerei
mig muligt ved Inva.deno-vnets Medvuken at fremskaffe
alle de fornodne Oplysmnger. fom >eg herved gerne v.l
Är Bch°ndlin?en '°a^ Lovforslagene i Sag vil vi
lil at besko-ftige as med hele Zorsorgel esproblemet.
Zeg vil dog her ved denne Le.I.ghed uavnllg fremh°eve
Z Ting, som for Krigsofrene er saa mglige, og som v>
maa scelle alt ind paa at faa gennemfort. Set er.
l. Besk-es,igels° af Kr.gs.noal.der saavel . Siatens.

komme

^Lchighe^'v^ik^^^^^

te7«f»^m^

! °"dre

^a°d'en':ffeMige^eniug'"

Ud^rne og

.nva^d^M^ k°Se ^^2'vu^7gw
til Organisationerne — der er sammensluttet i Ciamac.
fastnet sia Der er i Aarets Lob sort en livlig korresspondance m e d udenlandske Organisationer og Generalsekreariatet i Geneve om mange forskellige Forhold. Organisationen har vceret repræsenteret gennem Arn Hauschild
oa ^rn Röhe ved ..Hinterbliebenenkonferenz des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten u. Kriegerhinterbliebenen"
i Elmshorn, og jeg har deltaget i Ciamac's 5. Aarsmode
i Warszawa Ciamac (Conference Internationale des
Uc-.saciation de Mutiles de Guerre et Anciens Combattants) omfatter som bekendt i Dag 25 Organisationer i
11 forskellige Lande med ca. 3 Millioner Medlemmer.
Äa kan henhold mia til de udforlige Referater, der
over disse Mode? - som wvr^ jo ogsaa fra alle Hovedbestnrelsesmoder — er fremkommet i vort Medlemsblad,
?ea vil doa understrege, at saavel Ciamac. som ogsaa
de udenlandske Organisationer hos deres Regeringer
nnder den allerstorfte Agtelse. Derudover folges Udviklinaen indenfor Ciamac. og Ciamac's Arbejde, ikke alene
for at varetage krigsofrenes materielle og aandelige
Interesser men ogsaa for en Forbedring af Forholdene
mellem Folkene indbyrdes for Sikringen af Freden med
scerlig Interesse saavel fra Folkeforbundssekretariatet.
som fra det internationale Arbejdsbureau i Geneve,
Navnlig den ledende Direktor for det sidsinoevnte. Monsieur Albert Thomas, viser en levende Interesse for

^!n. n'avn^mN^
nelse. Begge Dele ogsaa i Lighed med, hvad der sinde^.
i andre Lande.
Alle de Opgaver vi har stilret os, ^
or s
kan vi kun magte, naar vi lofter i Flok. Der er e
tysk Ordsprog der siger: „Eungkeit macht stark - D
goelder forsi og fremmest ogsaa for vor Orgam>atio .
Vi bor vcere enige for at sikre vore foelles Interesse.
enige for at sikre en vang Fred, emge om Devisen:
„Aldrig mere Kng .
. ^
Aaret 1930, som vi NN er mde i, er for vor Oigamsation et Jubilommsaar, idet vi jo i 1920 oprettede vm
nnvcerende Organisation, ester at vi mdtil Landsdelens
Indlemmelse havde tilhort Reichsbund der kr.gsbeschadigteu und Kriegerhinterbliebenen« i Berlin. Mar vi ser
tilbage paa de svundne 10 Aar, saa kan m aUgevel
trods alle Vanskeligheder trods mange Skuffelser gore
det med en vis Tilfredshed. Jeg vil lade ^porgsmaalet
ftaa aabent, hvad der var sket^hms vi i 1920 ikke havde
haft nogen Sammenslutning. Mange af
og kammeraterne e r ikke mere ibland os m ^
med Vedmod. Men der er dog alligevel og aa l Dag
en hel Del som har voeret med ^ begyndelsen a , og
jeg vil gerne benytte Le)ligheden da )eg )o har siaaet
med i Spidsen for Organisationen hele Tiden, il at s g
Tak til dem alle og navnlig til Hovedbestyrelsens Medlemmer for godt og trofast Samarveioe.

hele
^ z^^gelsen ^fkr § Z2
i Lov Nr. 100 inddrages saatoenge den Forsorgelsesberettigede uden soerlig Tilladelse opholder sig i Udlandet,
Tilladelse til at nyde Forsorgelsen under Ophold i Udlandet vil kun kunne opnaas ganske undtagelsesvis ved
Ansogning ved Ncevnet, naar det drejer sig om kortvarige,
ikke erhvervsmoessige. Besog eller Feriebesog. Denne
Bestemmelse har vi Gang paa Gang sogt at faa ophoevel, idet vi mener, at det er en Haardhed og Uretfærdighed
derigennem at afskcere krigsofrene fra at kunne skabe
sig en Eksistens i Udlandet, ligesom det staar for enhver
anden i Samfundet. De vil huske, at jeg ved Ciamac's
4. Aarsmode fik en Resolution til vor Regering desangaaende vedtaget. I Medfor heraf er der rettet Henvendelse gennem Generalsekretariatet i Geneve til vor
Regering. Da Sagen for Tiden er under Behandling,
vil jeg her ikke komme noermere ind paa den, vil kun
udtrykke Haabet om, at Regeringen maatte tage Henvendelsen til Folge.
Som et soerligt Punkt paa Ciamac's noeste Mode
behandles: Lungetuberkulosens Hcergning blandt krigs-

Sroftclsen. Til Formandens Berelmng udspandt
der sig en timelang Droftelse. D^nne indlededes as kam
merat Loerer Thomsen-Haderslev. der ^atte Vi er
som Organisation for blle. m har ttke Medlemmer no
til at vi kan gore vor Indflydelse g^^^de for oet
forste har vi ikke andre Midler end at gaa ad Forhåndlingens Vej og for det andet goelder
om at gore
Offentligheden interesseret i vore kaar.
sens Opgave maa vcere at forsoge at vcekke Interesse
for vor Sag. Taleren vilde foreslaa at man gennem
et dertil nedsat presseudvalg skulde se at faa Dagspressen
til at tage sig af vor Sag.
,
^ validekammerat Viggo Hansen beklage at Invalive
navnets instruks paa agde ^vnets Medlemmer T^
hedspligt. hvorved det blev dem vanskeliggiort at vare
tage kammeraternes Interesser saa godt '"w onj
Til de mange Klager, der ^gck ll h . ,
blot sige. at det ikke var ham alene ^r s
kammeraternes Sager skulde afgores ^saa med HenM
til de mange Henvendelser om Stotte. som ha
g,
vilde han ved samme Lejlighed sige,

sar
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alene der varetog deres Interesser. De kunde ogsaa
godt delagtigggre de andre Medlemmer, Amtmand Lundbye
og Gaardejer Philipsen. Lundtoft, i deres Bekymringer.
I Anledning af 10 Aaret for Genforeningen var
der planlagt forskellige Festligheder, og han havde, som
Foreningens Repräsentant, indsendt Andragende om, at
de Medlemmer, der som Folge af mindre Forseelser var
idomt vancerende Straffe og saaledes i henhold til Lo
vens § 32. uheldige Bestemmelse, ikke kan faa deres
Rettigheder igen for efter 5 Aars Forlob, maa faa
deres Straffe eftergivet, han meddelte yderligere hertil,
at Amtmand Lundbye havde lovet at skotte Andragendet,
og han troede, at kunne love disse kammerater, ialt ca. 30.
at de fra Genforeningsdagen igen skulde faa deres Ret
tigheder.
H. Mortensen-Haderstev beklagede sig ogsaa over
sin Tavshedspligt i Invalideraadet i Kobenhavn. Han
omtalte Nedskæringen af den samlede Invalideforsorgelse.
der siden Aaret 1921 var gaaet ned med 1^2 Million
Kroner. Dette skyldes ene og alene den store Nedskæring
blandt de amputerede efter Tilvomningsteorien. Ogsaa
Sygehjælpen var dalet betydelig. Han vilde, idet han
sluttede sig til Loerer Thomsens Forslag, foreslaa, at
man her i Dag nedsatte et Udvalg, der skulde udarbejde
en Artikel, for at denne herfra kunde udsendes gennem
Dagspressen.
Han omtalte derefter Vanskelighederne ved ak skaffe
Invaliderne Arbejde, og beklagede de Splitkelseskendenser,
der i den sidste Tid havde gjort sig gceldende.
Endnu fortsattes Drostelsen med korte Bemærkninger
bl. a. af Andreas Hinrichsen-Dahlsgaard, Jacobsen-Toftlund, Hartkopf-Logumkloster og flere, hvorefter Formanden
replicerede til de forskellige Taleres Udtalelser og med
delte til sidst, at det var af stor Betydning, at vi stod
sammensluttede, for at man baade indad- og udadtil
kunde gore sin Indflydelse gceldende. Alan havde gennem
Eiamac's Arbejde faaet gennemfort, at Opholdet i Udlandet nu var tilladt op til 3 Aar.
Dirigenten meddelte, at Debatten nu var afsluttet,
hvorefter Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Til Punkt 5 paa Dagsordenen, der var Hovedkassererens Beretning og Fremlceggelse af det reviderede
Regnskab, btev Ordet givet til Hovedkassereren kammerat
H. Mortensen-Haderslev. Han aflagde en kort og udforlig
Beretning, af hvilken bl. a. fremgik, at Medlemsantallet
var dalet fra forrige Aar med 168 Medlemmer, idet
der i Aarets Lob havde vceret en Tilgang af 75 nye
Medlemmer og en Afgang paa 243 Medlemmer. Han
oplcefle derefter de forskellige Indtcegts- og Udgiftsposter.
Der var indgaaet kr. 335,00 mindre i kontingentindtægt
end i Aaret 1928, hvad der maaske kunne have sin Aarsag
efter Indforelsen af Mcerkesystemet. Regnskabet balancerede med kr. 9 811,19. Foreningen raader over en
Formue paa Kr. 9 601,92 og udviser i Sammenligning
med forrige Aars Regnskab en Formuefremgang paa
430.00 kr.
Dirigenten foreslog, da man dog var ved Behandling
af Regnskabet, at fortsatte med Blomsterfondens Regnskab,
der var Punkt 9 paa Dagsordenen. Dette Forslag fandt
Tilslutning. Ogsaa dette Regnskab fores as H. Mortensen,
der gav en udforlig Redegorelfe om Blomsterfondens
Forhold. Af Regnskabet fremgik folgende: Ifolge Regnskabet er Blomsterfondens Formue paa Kr. 14 360,21,
deraf ftaar som udestaaende Fordringer et Belob paa
Kr. ca. 10 000,--. Revisorerne meddelte, at de havde
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foretaget en grundig og ret kritisk Revision og havde
fundet det for vigtig at bemerke, at det var tvivlsomt
om alle de udestaaende Fordringer kom ind.
Hovedkassereren oplyste, at efter at dette Regnskab
er afsluttet, er der imidlertid indgaaet gennem Invalidencevnet i Sonderborg og gennem Sagforere et ret betydeligt Belob, saa han troede at man i Dag godt kunne
regne med at af de Belob, der var indgaaet fra Begyndelsen af, omtrent vilde belobe sig til omtrent 50"/o.
Et Tab vilde man vistnok ikke kunne undgaa, idet man
maatte regne med Dodssald og andre uforudsete Om
stændigheder. Afviklingsarbejdet havde voeret et vanske
ligt og besvoerligt Arbejde.
Dirigenten stillede nu begge Regnskaber til Droftelse.
Der fremkom bl. a. herunder Bemærkninger, hvoraf fremgik
en Utilfredshed med Mcerkesystemet, scerlig i de Lokalafdelinger, der omfattede ret store og afsidesliggende Distrikter. Man anmodede dog alle Afdelinger om, saa
vidt muligt at indsore Systemet. Begge Regnskaber blev
efter Indstilling fra Dirigenten enstemmigt vedtaget og
godkendt, Dirigenten takkede kammerat Mortensen for
den gode og oversigtlige Regnskabsforelse samt for det
store og uegennyttige Arbejde han havde udfort under
Blomsterfondens Afviklingsarbejde. Som Tak rejste
Forsamlingen sig.
Der aflagdes som Punkt 6 paa Dagsordenen Beretning af kammerat Jessen, Haderslev, som Formand for
Mandatprovelsesudvalget. Efter en kort Droftelse vedkog Forsamlingen at godkende alle Afdelingers Mandater
med Undtagelse af Broager Afdelings Mandat, hvorefter
Broager ikke har Stemmeret. Af Beretningen fremgik,
at der i alt var modt Repræsentanter fra alle 37 Afdelinger med ialt 42 Repræsentanter.
Efter en Middagspause fortsatte man med Forhåndlingen idet man forst efter Forslag fra kam. Thomsen,
nedsatte et Udvalg beskaaende af kammerat Jessen-Haderslev, Hans Petersen-Sonderborg, Loerer Thomsen-Haderslev, og P. Lassen-Sonderborg til at udarbejde en
Resolution der herfra skulde tilsendes til det danske Folk
gennem alle Aviser. Vi gengiver Resolutionen her, efker
at den var bleven forelagt og vedtaget af Fcellesmodet
og som lyder saaledes:
Ved Foreningen af sonderjydske krigsbeskadigede og
Faldnes Efterladtes Fcellesmode i Tinglev, den 4. Maj
vedtoges enstemmigt folgende Resolution:
»I^aar der i barets I.ok paatsenkes afkoldt store
I^estligkeder for at mindes 10 /^.ars Dagen for 8onderi^llands Indlemmelse i Danrnark. er <äet siliert
paa sin ?1ads ved denne I.ej1igked at kenlede det
danske kolks Oprnserksoinked paa, at der i8onderj^11and
lindes ca. 41/2 tusinde Krigsinvalider og Efterladte. Or
ganisationen forsonder^dske Krigsinvalider og faldnes
Efterladte der varetager de sonder^dske Krigsofres In
teresser, kar det Indtrak, at det danske l^olk i /^.linindeligked desværre kun kar alt forringe Kendskad til disse
Menneskers Kaar og til vels derfor udviser alt for
lidt Interesse for dern. I 1920 l?lev der at legering
og Rigsdag ensternrnigt lovet de sonderjydske Krigs
ofre en tilstrækkelig korsorgelse og Leskseftigelsesrnuligkeder svarende til de andre krigsforende I>ande.
Vi anerkender Rigsdagens og Legeringens Villie til
at forsoge at skaffe de sonder^dske Krigsofre og
efterladte taalelige Kaar, rnen beklager rneget. at de
administrative ^l^ndigkeder (Invalidensevn og
raad) kar praktiseret Ikoven paa en I^laade. der dels
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ikke seniles i Ikoven, del8 ikke er i Ikovens /^.and,
men i hvert kald me^et 8jXldent har vseret i XriZsokrene8 ?avor. 8aalede8 er i andre ak de tidliZere
kri^8korende Ilande de kor8srAel8e8l)erettiAede Xri^8okre8 ^.ntal oA l_IdAikter til di88e 8ti^ende, meden8
dette ^al i cle 8onderj^d8ke I^and8dele ved den ak
InvalidenXvnet prakti8erede haardhzendede kremA3NA8maade dalende kra 4604 Kenten^dere pr. ZI. I^Iart8
1922 til 4ZZ7 Kenten^dere pr. ZI. ^1art8 1929, 0A l^)d?ikterne kalden rned over 11/2 Million Xr., nemliK kra
5092206.- kor ^aret 1921-1922 til Z 589 60Z-Kr.
kor ^aret 1928—1929.
I andre ak de tidligere kriA8korende Ilande er
Ikoven an^aaende Le8kXktiAel8e88psrA8maa1et i de
korlodne 10 ^ar hieven inere 0A rnere udd^g^et, hvor
imod dette 8porA8maal endnu liAAer fuldkommen ulo8t
her i Danmark.
forholdene i andre Ilande vi8er, at et 8torre ^.ntal
ak Kri^8invalider kan tinde en pa88ende Le8kzeftiAel8e
i 8taten8 0A Kommunen8 1jene8te; hvorimod 8taten
^derli^ere 8parer, ved at kradra^e de i 8aadanne 8tillin^er an8atte KriA8l?e8kadiAede en Del ak dere8 ^entedelol). OA83Ä vedrsrende dette 8psrA8maal har den
dan8ke ^e^erinA udvi8t kor8taael8e ved et dirculsere,
hvor de enkelte lokale I^ndiZheder anmode8 om
ved Le8Xttel8e ak ?1ad8er vide8t muligt at taZe Hen8^n til kvalificerede Kri^invalider. men de8vserre uden
at de paaAseldende ^^ndi^heder i no^et ^ilkzelde har
taZet 11en8^n til ^1irn8teriet8 Lln8ke.
Vi retter en indtrsenZende ^.ppel til det dan8ke
?olk 0A det8 ^eprse8entanter 0A ikke mind8t til den
dan8ke ?re88e om:
1. at de Ke8taaende I.ove maa dlive prakticeret paa
en ^laade. der er detr^AAende kor Kri^8okrene 0A
det dan8ke ?olk vserdi^.
2. at der kaade gennem I^ovAivninA8M3Aten 0A ad
privat Vej ^ive8 de 8onderj^d8ke KriA8okre Le8kXktiAel8e8muliAheder,
Z. at den nuvserende I^ov, der paa koi^kelliZe Omraader me^et Haardt trsen^er til Kevi8ion, no^et.
der 0A8aa maa indrsmme8 ak 8ocialmini8teriet, hurti^8t muliZt opta^e8 til I^ovsendrinA i KiA8daAen.«
Dirigenten fremlagde under Punkt 7 Lovforslaget til
Mndringer af Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924. Lovforslaget var meget omfattende og fyldte ialt 9 Foliosider.
Med den Forudsoetning, at alle Delegerede havde gennemlcest Abndringssorslaget og faaledes var bekendt med de
enkelte Paragrafers Forhold, anfaa Dirigenten det for
overslodigt at gennemtcefe hvert enkelt Punkt, og fore

Mindestenen i kegnces Sogn
over de i Verdenskrigen Faldne.
Af Pastor I. Frederiksen

I 1920, den 10. Juli afholdtes om Formiddagen
Festgudstjeneste i kegnces Kirke ved Pastor Juhl, kobenhavn, i Anledning af Genforeningen. Om Eftermiddagen
var der Mode i Gaasvig kro, hvor Pastor Juhl ogsaa
talte. Bed ZNodet her foreslog Amtsraadsmedlem Chr.
Lassen, Osterby, at der skulde rejses et Mindesmcerke sor
de faldne. Dette vedtoges. Det blev besluttet, at Min
desmærket skulde staa paa kirkegaarden, og til at gennemfore Sagen valgtes et Udvalg: Sogneraadsformand
Hans Frederiksen, Sognefoged Frederik Hansen, Peter

slog, at man under Behandlingen fremkom med æn
dringsforslag til de forskellige Punkter. Dette Forslag
blev antaget, hvorefter man tog Forslaget til Behandling,
der i det store og hele blev vedtaget med kun nogle faa
Mndringer. Forslaget vedtoges enstemmigt, og det
overlodes Hovedbestyrelsen og Lovudvalget at fremloegge
Lovforslaget til Revision.
Tlcefte Punkt var Forslaget til Vedtoegtsoendringer.
Ogsaa disse blev gennemgaaet Punkt for Punkt og ved
taget med enkelte Abndringer.
Der var indgaaet ko Andragender om Afholdelse af
dette Aars Sommerstævne, nemlig fra Tonder og Graasien. Det vedtoges at afholde Stcrvnet i Tonder. den
6. Juli.
Til Bladsporgsmaalet blev man efter Forslag fra
Bladudvalget enige om. at „krigsinvaliden" fremtidig
skulde vcere obligatorisk og udkomme med 8 Sider Tekst.
Der udspandt sig en lomgere Drostelse om den ved Udvidelsen forbundne Prisforhojelse inden man enedes om
at forhoje Prisen til 15 Ore og det eventuelle Underskud,
der .vilde opstaa skulde gives som Tilskud fra Hovedbestyrelsen. Det af Bladudvalget fremlagte Regnskab over
„Krigsinvaliden" for Aaret 1928—29 blev enstemmigt
vedtaget. Regnskabet udviste et Underskud paa 295,00 kr.
Den nye Forhojelse for krigsinvaliden fra 10 til 15 Ore
gcelder fra 1. April (7 Aargangs Begyndelse).
De efter Tur afgaaede Bestyrelsesmedlemmer blev
alle genvalgt med Undtagelse af P. I. Lassen, Sonderborg,
der ikke onskede Genvalg, i hvilket Sted Hans Petersen,
Sonderborg, indvalgtes.
Dagsordenen var dermed udtomt, og efter at Formanden havde udtalt en Tak til alle de modte for de
gode og saglige Forhandlinger Modet var bleven Genstand for sluttede Dirigenten med et motiveret Leve for
vor Organisation.
5
5
Efter Fællesmodets Afslutning modtog Formanden
Ar. Andresen folgende Skrivelse fra Kameradschaft R. I. R.
86, der afholdt Mode samme Dag i Tinglev i Råbens
Goestgivergaard: «An den Kriegsbeschädigtenverein-Ta
gung Tinglefs.
Die Kameradschaft R. I. R. 86 die heute bei seiner
Tagung Ihrer Organisation gedenkt, sendet kameradschaftliche Grüße und wünscht Ihrer Tagung einen guten
Verlauf.
I. B. Carstens.
Carl John.
Pran Geht.
Wilh. Wesemann,
Deichmann.
R. I. R. 86, Schleswig.
Major.
-i-

Wolf sen., Mathias Hansen, Hans Nielsen sen., Christen
Hansen, Sonderby, Jorgen Madsen, Osterby og Chr.
Lassen, Osterby.
Der foretoges saa en Indsamling over hele kegnces.
Bidragene strommede saa rigeligt ind (ialt 3566 kr.), at
der ogsaa var Midler til Pladsens Vedligeholdelse i flere
Aar. Mange Steder blev der tilbudt endnu ftorre Bidrag,
hvis der ikke kom Penge nok ind.
Lordagen for Palmesondag, den 19. Marts 1921,
assloredes paa kirkegaarden Mindestenen over de 42 Mcend
her fra Sognet, der faldt i Verdenskrigen. Afsloringen
foretoges af Provst Thyssen, Ulkebol, der forst talte i
den aldeles overfyldte kirke over Teksten: „Eders Sorg
skal blive til Glcede" og derefter foretog Afsloringen paa
selve kirkegaarden.
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Saa talte Chr. Lassen, Osterby, der paa Udvalgets
Vegne overdrog Mindestenen til Menighedsraadet. Jens
Bladt, kongshoved, takkede for Stenen og lovede, at
Menighedsraadet vilde veerne om den. Hans Thomsen,
r.i. NP.VL ym 42
Damkobbel, talte soerlig til de faldnes Slcegtninge. Hans
l 5l
,-«.4
Andersen, Ny kronborg, takkede, fordi der her var rejst
et smukt Mindesmærke for de faldne kammerater. Arederik Hansen, kongshoved, takkede paa Udvalgets Vegne
Ulm II >
alle dem, der havde hjulpet til at faa Mindestenen rejst;
scerlig sagde han Tak til Jorgen Nielsen. Osterby, og
i'??, i
>.!! I.Ä> >
i.l v ^
Mathias Hansen, kronborg, fordi de havde skaffet de
Sten til Veje. der pryder pladsen omkring selve Mindev
lI V ?k I > l?
stenen.
>>08epl! l-! !
II^S ^M.l/
Stenen er meget smuk. Det er en stor, afpudset
!' VV<>, ! ! P
fv«l
Granitsten med alle Ravnene med Fodsels- og Oodsdato
I'I I! ,)> > ^
indhuggede og derefter optrukne i Forsolvning. Foden
!I! ,
bcerer Indskriften: ..Guds Fred med vore dode i Danmarks Rosengaard; Guds Fred med dem. der blode af
dybe Hjertesaar".
Christen Marcussen,
* 30. 11. 92 t 1. 9. 14
^
^ose?>i
Peter Kramer, * 13.5.77 5 18.11.14
vX>iei.se>
Matthias Petersen,
* 16. 4. 85 t 22. 5. 15
Hans Nielsen, * 18. 2.83 1-3.9.15
cW!5' i^>
Hans Volf, * 11.7.91 1-26.9. 15
Mathias Ley, * 21.11.84 5 12. 3.16
Joseph Petersen,
* 7. 4. 87 t 3. 4. 16
Christian Zogt, * 29. 1. 91 5 7. 7. 16
Frederik Hansen, * 9. 4. 96 1- 31.8.16
Hans Plett, * 9. 8. 94 5 9. 9. 16
Valdemar Sorgensen,
* 23. 7. 84 5 7. 10. 16
Jorgen Norr, * 7.9.94 5 11.6. 16
Jorgen N. Jensen,
* 23. 6. 74 t 16. 4. 17
Jorgen Bonde, * 21. 3. 81 5 29.4.17
Christen Jorgensen,
Mindestenen paa kegnces Kirkegaard.
* 11. 1. 83 1- 24. 5. 17
Christian Ley, * 9. 3. 93 5 31 7. 15 Christian Iversen,
Fritz Clausen. * 24. 6. 89 5 2. 7. 17
* 7. 11. 91 1- 31. 10. 16
Jorgen I. Schmidt,
Mathias Madsen,
Veter
Christensen,
*
5.
8.
79
127.
6.
15
* 8. 6. 97 1- 13. 12. 17
*
21. 12. 92 5 1. 1. 17
9.
15
Peter
Nielsen.
*
17.
9.
94
5
23
Peter Danielsen, * 11.4. 90 5 4. 4.18
Carl
Clausen.
* 27. 8. 97 5 21. 4. 17
11.
15
Jorgen Petersen. * 6. 4. 99 5 7. 8.18 Hans I. Volf. * 11. 1.74 5 7.
Lorens
Plett,
*
14. 12. 88 5 4. 5. 17
Hans P. Moller,
Mathias Rigelsen,
Hans
Moller.
*
3. 5. 85 t 8. 9. 17
*
13.
2.
91
119.
3.
16
* 31. 12. 97 t 18. 10. 18
Peter Horne, ^ 9.4.97 5 22. 10. 17
Peter
Dnns,
*
18.
6.
81
5
29.
6.
16
Jorgen Iversen. * 23.1.73 5 8.10.18
Peter Ley, * 24. 12. 86 t 19. 3. 18
Christian Matthiesen,
Mathias Schmidt,
Hans
P. Petersen,
* 4. 6. 94 t 24. 7. 16
* 14. 12. 91 t 5. 9. 14
* 8. 5. 93 t 29. 5. 18
Jorgen Thomsen,
Hans Bonde, * 2. 1. 83 5 12. 1. 15
Christian Schmidt,
* 24. 7. 96 1- 4. 9. 16
Christian Moller,
* 29. 7. 89 t 24. 3. 19
Hans
Hansen,
*
10.
1.
85
5
27.
9.
16
* 18. 2. 94 5 6. 6. 15

^

Haderslev Afdeling

I

afholdt Fredag, den 23. Maj. kl. 8 om Aftenen, en ekstraordinoer Generalforsamling i „Folkets Hus". Forske Punkt
paa Dagsordenen var Valg af en Invalidekonsulent.
Formanden, Fr. Zimmermann, redegjorde denne Sags
Udvikling. Ministeriet har for kort Tid siden overvist et
Tilskud til Opretholdelse at konsulentvirksomheden. Fra
Haderslev Amt og By er der ogsaa tilsagt Stotte. Efter
en Bekendtgorelse i „krigsinvaliden" om Besættelsen af

konsulentstillingen meldte der sig 15 Ansogere. Af disse
valgte Generalforsamlingen Harald Jepsen som konsulent.
Sporgsmaalet vedrorende kontoret og kontortiden ordnes
snarest af Bestyrelsen, og der vil saa blive udsendt noermere
Bekendtgorelse herom.
Lcerer Thomsen aflagde Beretning om Fællesmodet.
Der blev slaaet kraftigt til Lyd for at deltage i Foremngens Sommerstævne i Tonder, Sondag, den 6. JuU 1930.
Fornojelsesndvalget bemyndiges til at ordne alt vedrorende
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Rejsen. Der ydes et Tilskud paa 1 kr. pr. Medlem, der
deltager i Rejsen, dog ikke over 100 kr.
Sommersornojelsen for Haderslev Afdeling paatcenkes
afholdt i „Ulvslyst".
I Forsamlingslokalet var der ophcengt 10 Udkast tu
en Aoreningssane. Generalforsamlingen bestemte sig for
at henvise Sporgsmaatet til et Udvalg, idet man holdt
sig til 2 as Udkastene. Til Udvalg blev valgt Aru Hansen,
Aru Holm, Aru Schultz, Rasmus Andersen og S. Øster
gaard.
Under Eventuelt rettede Formanden en Tak til de
af Afdelingens Medlemmer, som paa et Protestmode af
en Del Invalider, der var bleven afholdt her i Byen
imod vor Organisation, saa kraftigt havde taget vor
Organisation i Forsvar. Denne Tak gjaldt Rasmus
Andersen og I. Nissen.
Vedr. Deltagelse i Sommerstævnet i Tonder kan
Deltagerne melde sig hos kassebudet Paris, Rolighedsvej,
helst snarest muligt og senest til midt i Juni Maaned.
5 * 5
A . Thomsen.

Vekendkgorelse.
Idet vi meddeler, at Pladsen som Invalidekonsulent
i Haderslev er optaget, takker vi hermed de forskellige
Ansggere for Tilbudene til Overtagelse af denne Stilling.
Haderslev, den 26. Maj 1930.
Bestyrelsen.

Sonderborg Afdeling

j

afholdt ordincert Medlemsmode Onsdag den 21.Maj d. A.,
Aften kl. 8 paa ..Eolosseum" i Sonderborg.
Ved godt 8-Tiden aabnede Sekretæren Modet og
bod de modte velkommen. Da Formanden paa Grund
af Sygdom ikke kunde overvoere Modet valgte man kam.
Hans Petersen til at lede Modet.
Efter at den fremlagte Dagsorden var bleven godkendt og Protokollen fra sidste Medlemsmode var bleven
oplcest og vedtaget, aflagde H. Petersen en udforlig Beretning om Fællesmodet i Tinglev. Beretningen blev
efterfulgt af en lomgere Droftelse, hvor den godkendtes.
Nceste Punkt var Sommerstævnet i Tonder. H.Pe
tersen bad alle de tilstedeværende om at agitere for god
Tilslutning. Angaaende Besordringssporgsmaalet blev
man enig om at tage den endelige Beslutning paa det
nceste Mode. Sekretæren oplyste at Stcevnet var bleven
udsat til den 10. August.
Under Punkt Eventuelt fremkom der en kritik fordi
Organisationen ikke havde sorget for at faa Foretroede hos
den af Socialministeriet nedsatte Vanfore- og Invalidekommission, der skal behandle Forsorgen for Vanfore,
Lemlcestede m. m., og nu i de ncermeste Dage kommer
her til Sonderborg for at tage Statshospitalet i Sonderborg iOjesyn, ved hvilken Lejlighed de agter at aslcegge
et Besog paa Invalidencevnet for at scrtte sig ind i de
Forhold og det Arbejde der er bleven gjort for de sonderjydske krigsinvalider. Man kunde ikke sorstaa, hvorfor
Ledelsen ikke her havde sorsogt at faa en Forhandling
med kommissionen. De tilstedeværende Hovedbestyrelsesmedlemmer oplyste at kunne huske, at der straks fra
Hovedbestyrelsen var sket Henvendelse til Socialministeriet
men at de i Ojebtikket ikke kunde udtale dem om, hvorledes Socialministeriet havde stillet sig overfor dette
Sporgsmaal. Der oplystes blandt andet under Drostelsen
at Socialministeriet havde nedsat denne kommission til
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at undersoge Sporgsmaalet om Forbedring af Forholdene
vedrorende Forsorgen for Vanfore og Lemlcestede, og
undersoge hvilke Opgaver der i det hele taget vil vcere
rigtigst at lose gennem scerlige Institutioner for Behandling, Undervisning og Oplcering af Vanfore og Lemlcestede. Der skal ogsaa undersoges Sporgsmaal vedro
rende Vanforeforsorgen, hvis Losning ikke allerede er
forberedt gennem Aolkesorsikringsforslaget eller det Forslag til Lov om offentlig Forsorg, som udarbejdes i Socialministeriet, »Fremtidens Aorsorgelsesvoesen." Disse
Opgaver er kcedet sammen med hele Omordningen as
den sociale Forsorg, og om vi eller vor Organisation
ikke direkte staar i Forbindelse med Undersogelsen af de
ovennoevnte forskellige Sporgsmaal, om endskont vi i
Ordets egentlige Forstand skulde sortere under de samme
Kategorier, saa skyldes det vel nok til Dels paa Grundlag af vor Organisations Henstilling til Socialministeriet
om, ikke at kcede vor Forsorgetseslov sammen med andre
sociale Love, der iovrigt ogsaa ved en personlig For
handling med Formanden, Andresen, er bleven lovet af
selve Socialministeren. Vi onsker specielt en Lov for de
sonderjydske krigsinvalider og Faldnes efterladte, vi
onsker en Lov, svarende til de Love der er lovscestede
for krigsofrene i andre krigsdeltagende Lande. Forsamtingen anmodede om. at man herfra Afdelingens Besty
relse satte sig i Forbindelse med Formanden Ir. Andresen
Tonder, for at faa Oplysning om, hvilke Foransialtninger Hovedbestyrelsen havde foretaget. Efter at endnu
en Del lokale Sporgsmaal var bleven behandlet sluttedes
Modet ved 101/2 Tiden.
E.
-iBeslyrelsen for Sonderborg Afdeling havde Dagen
efter vort Medlemsmode en Samtale med Formanden
for Hovedbestyrelsen Fr. Andresen, Tonder. Vi sremsorer
straks i hvad Anledning vi har henvendt os til ham og
beder ham om en Udtalelse.
Formanden Ar. Andresen var straks rede og havde
ogsaa straks et Svar paa Haanden. Han udtalte bl. a.:
„Jeg har straks efter, at jeg var bleven vidende om
at Socialministeriet havde nedsat en Invalidekommission
for Vanfore og Invalider og scerlig da Aormanden for
„Landsforeningen af Vanfore og Lemlcestede", Arkitekt
R. Rasmussen bl. a. ogsaa Aormanden sor Invalidencevnet i Sonderborg, Amtmand Lundbye var udncevnt som
Medlemmer af dette Udvalg, henvendt mig i en Skrivelse til
Socialministeriet, i hvilken jeg anfogte om vor Organisation ikke kunde faa Scede i kommissionen, idet jeg motiverede Ansogningen med, da der i det hele taget skal
foretages en Undersogelse om Beskcestigetse, af Personer,
som er invaliderede vilde det jo paa mange Omraader
vcere af stor Betydning, baade for selve kommissionen og
vor Organisation om der kunde vcere Mulighed til Stede
for et eventl. Samarbejde.
Jeg modtog ogsaa kort efter Svar fra Socialmimfteriet — jeg vil her kort titfoje, at jeg nu ikke har
Skrivelsen ved Haanden, men skal gerne meddele Indholdet af den — der kort og godt gik ud paa, at Socialministeriet ikke saa sig foranlediget til at foretage en
Udvidelse af kommissionen, men at der ikke skulde ligges
noget til Hinder for, at Organisationen ved Lejlighed
kunne faa Lov til at faa Aoretrcede for kommissionen og
der fremkomme med sine Onsker.
Jeg har forelagt denne Sag for et Hovedbestyrelsesmode, jeg husker nu ikke noje Tidspunktet, og man blev
der klar over, at Socialministeriet ikke onskede et Samar
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Isolge kongelig Resolution af 5. Oktober 1771 blev
Gaarden Hjortspring udparcelleret i 1772. To Parceller
solgtes til Friedrich Ebbesen fra Sjellerup og han byggede
det Bol som senere blev kro og fik Ravnet .,§ 5". Mel
lem Sonderborg og Nordborg var „H 5" den 5. Lande
vejskro, regnet baade fra Sonderborg og Nordborg.
Friedrich Ebbesen, en Efterkommer af den gamle
Billedskærer Ebbesen fra Svenstrup som i 1688 har lavet
Prædikestolen i Svenstrup kirke, har tilsyneladende arvet
noget af den gamle Billedskærers kunst, han skal selv
have udskaaret den gamle Dorbjoelke, som boerer Indskriften-.
,.O Herre Gott dies Haus bevahr fyr feuers Bruns
und aller gefahr."
Snittet er kraftigt og rent, Bogstaverne er godt
tegnede.
Friedrich Ebbesen var en alvorlig og kristelig Mand,
men en Ting crrgrede ham. Folkene paa Gaarden,
maaske ogsaa fremmede, havde den slemme Vane at forrette deres Nodtorft bag den öftre Ende af Laden i Stedet
for paa det dertil bestemte Sted. Friedrich Ebbesen har
vel ikke yndet den Maade at straffe Synderne med haarde
Ord og haard Haand, han kendte en bedre Metode ved Hjoelp
af Skriftens Ord skulde Menneskene foroedles. Og derfor
Graasten Afdeling
huggede han et Skriftsted ud i den midterste Bjcelke i
Bindingsværket.
afholder ordinoert Maanedsmode Onsdag, den 4. Juni
5. Mos. 23, V. 12, 13 og 14.*)
Aften kl. 8 i Jepsens Gcestgivergaard.
Bjcelken sidder endnu til Minde om Stedets forste
Da man denne Aften bl. a. skal drofte vort Sommer- Ejer, men om den velmente Indskrift er falden i god
stoevne til Tonder maa der ingen blive hjemme, men Jord, eller ej. vides ikke.
lad os se at det gamle Sammenhold bestaar endnu.
*) 12: Og du skal have et Sted udenfor Lejren og der skal du
Med kam. hilsen
P. B.V.:
gaa hen udenfor.
I. C. Hansen, Formand.
1Z: Og dn skal have en Spade foruden dine Vaaben; og naar

bejde med vor Organisation. Vi har ikke Hort videre til
Kommissionens Arbejde for nu i den senere Tid, hvor
den foretager en Inspektionsrejse og ogsaa nu ankommer
til Sonderborg, hvor den ved samme Lejlighed agter at
scette sig ind i det Arbejde der er udfort for de sonderjydske krigsinvalider.
Ja. det lyder moerkeligt — det er ingen Sammenklang — men vi har kendsgerninger. Socialministeriets
Afvisning har ikke foranlediget os til at presse os ind
paa selve Udvalgets Medlemmer. Vi afventer og vil i
Stilhed folge Udvalgets Arbejde saa vidt vi kan. og söge,
saafremt vi synes det for nodvendigt, at faa Foretrcede
hos kommissionen.
Saavidt Formanden. Der er bleven gjort Forsog
paa at gore Organisationens Indflydelse gceldende, velset —til vor Beklagelse — om det har voeret frugteslost.
saa maa vi med fornyet Mod og kraft arbejde videre,
söge at faa de mange vanskelige Forhold cendret, saa der
paa en eller anden Maade med Tiden kan skaffes bedre
kaar, saa der ogsaa engang kan bodes paa krigsofrenes
Tilstand, saaledes at de kan blive til Nytte for Samfundet.
Bestyrelsen.

I

Rinkences Afdeling
afholder Medlemsmode Onsdag, den 4. Juni, Aften kl. 8
hos Goestgiver Chr. Schmidt Sandager
med folgende Dagsorden:
1. Beretning fra A.-O.s Mode. 2. Beretning fra Ting
lev Modet. 3. Optagelse af nye Medlemmer. 4. Eventuelt.
p. B. V.: A. Hinrichsen.

j

Tandslet Afdeling

H

afholder sin aarlige Generalforsamling Torsdag, den
5. Juni 1930, kl. 71/2 Aften, i Ertebjerg Kro. Dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Valg. 4. Sommerstævne.
5. Eventuelt. Lcerer Clausen, kegnces, kommer til Stede.
Bestyrelsen.

I

Vester-Sottrup Afdeling

j

paa Grund af sin langvarige Sygdom er den tidtigere Formand, kammerat Sorensen-Vester-Sottrnp, fratraadt som Formand. Formand for Vester-Sottrup Af
deling er nu Malermester Georg Frost.
P. F. V.: Baumann, kasserer.

Hvad en gammel Bjcelke kan fortcelle.
(Af ). Raben.)

Paa Als. mellem Guderup og Hjortspring, ligger
den tidligere Landevejskro ..§ 5".

Vort Sommerstævne i Tonder

du soetter dig derude, da skal du grave dermed og vende dig om og
skjule det, som er gaaet fra dig.
14: Thi Herren din Gud vandrer midt i din Lejr for at udfri
dig, og at give dine Fjender hen for dit Ansigt; og din Lejr skal vcere
hellig saa at han ikke skal se nogen ublu Ting hos dig og vende sig
bort fra dig.

Aleääelelse fra Invaliäen-evnet.
Konsultation tor rnilitsere Invaliäer oZ saaclannes etterlaäte samt k^enteanssZere vil at en l^äsenäinZ tra Xssvnets
Kontor i ^uni ^Vlaaneä
blive atliolät i

ttaäersleV, ^mtskuset,
äen 4., 11., 18. oZ 25. tra K l . 10—12 oZ 14—17.
Aabenraa, Sygekassens Kontor, SsnäerZaäe 12,
äen Z.. 10., 17. og 24. Kl. 14-".
12. oZ 26. Kl. 14^.
"rinSleV, ^inSleVkus, äen 20. Kl. 14.
I^sgumkloster, Hotel koM, äen 13. K l . 15^.
Skserbsek, Rablings tlotel, äen 27. Kl. 15
"roktlunä, k^roscli' lHotel, äen 19. Kl. 1630.
ksääinZ, Hotel ksäälnZ, äen 7. Kl. 14^o.

I^snäer, ^mtskuset, äen

Invaliäer og etterlaäte, samt kienteansoZere, som onskeiat Zore LruZ at äisse Konsultationer, maa senest 2 OaZe inäen
äen Dato, paa bvilken äe agter at Zive Noäe, meääele Invaliäenssvnet i LonäerborZ, til kVilken Konsultation äe aZter at
Zive ^säe, tor at Veäkommenäes ^.kter kan blive m e ä b r a Z t
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä kvilke äer ikke er ^ejliZlieä
til st dliVe lLegeunäerssZt — atboläes kun, tor saaviät I^W^net
rettiäiZt moätaZer ^nmeläelser til samme.

Invalickensevnet.

afholdes forst Sondag. den 10. August IM.

kl)

Medlemsblad

i, ^L« »««

for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

!tr.4

Zen 1. Zuli 1SZV

7. Aargang

Vor Forenings Sommerstævne i Touder, Ssndag. 11). August 1SZV
aa det sidste Delegeretmode blev det enstemmigt besluttet i Aar at afholde Sommerstcevnet i Tonder.
Tsnder Lokalafdeling fik altsaa det cerefulde Hverv at tage sig af Arrangementet.
Et af vor Afdeling nedsat Udvalg er nu i fuld Gang med Forberedelserne.
Saa sender vi hermed en hjertelig Indbydelse ud til alle vore Lokalafdelinger og Foreningsmedlemmer i hele Landsdelen: kom, baade Invalider og Efterladte, Gamle og Unge og tag
hele Familien med! Vor Landsdel er ikke storre, end at Medlemmerne selv fra de fjernere liggende
Egne kan komme. Derfor mod talrigt! Det vil styrke Icellesfolelsen og Samhorigheden i vor
Organisation.
Desuden er vor gamle By Touder nok en Sommerudflugt voerd. Vi henviser til hoslagte
Vejviser, som kunst- og Turistforeningen i Touder elskvcerdigt har stillet os til Raadighed.
Ira Udvalgets Side arrangeres der Fællesspisning. Under Spisningen er der koncert. Om
Eftermiddagen afholdes der Skiveskydning og keglespil om vcerdifnlde Gevinster. Det nojagtige
program vil blive bekendtgjort i det nceste Nummer af Krigs-Invaliden. For dem, der onsker
at se Byen, vil der blive stillet Aorere til Raadighed. Endelig vil der finde en Bortlodning Sted.
Der skal scelges 3000 Lodsedler k 50 Ore. Bestyrelsen for de enkelte Lokalafdelinger bedes stotte
Bortsalget. Et Antal Lodsedler og Tegningslister til Deltagelse udsendes til de enkelte Afdelinger
i Lobet af de ncermeste Dage.
Alle evtl. Forefporgsler bedes sendt til H. Boysen, Tonder, Viddingherredsgade, Good Templarlogen.
Udvalget for Stcevnet.

Beskceftigelsessporgsmaalet.
Efter Pressemeddelelser havde Socialministeriet i
April ZNaaned nedsat en Vanfore- og Invalidekommission,
som kom til at bestaa af folgende Medlemmer:
Departementschef i Finansministeriet k. H. Kofoed.
Formand. Formanden for Invalideforsikringsraadet P.
Holck, Noestformand. kontorchef i Socialministeriet O. S.
D. Fenger. Formanden for Sundhedsstyrelsen Dr. med.

Johs. Frandsen. Overlcege ved Samfundet og Hjemmet
for Vanfore, p. Gildal. Folketingsmand. Dyrloege C. E.
hedelund. Folketingsmand, Pastor Hans Tyge Jacobsen.
Formanden sor Invalidencevnet, Amtmand E.L.Lundbye.
Folketingsmand. sorhv.MnisterTH. Paulsen. Formanden
for Landsforeningen for Vanfore og Lemlæstede, Arkitekt
R. Rasmussen. Formanden for Bestyrelsen for Samfundet
og Hjemmet for Vansore, Professor Dr. jur. k. SinobaUe.
Folketingsmand, kommunetcerer A. Sneum og Forstander
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inde for Samfundet og Hjemmet for Vansore, Froken A.
M. Speyer.
Udvalgets Opgave skulde vcere at undersoge, hvilke
Opgaver det vil vcere rigtigst at lose gennem soerlige
Institutioner for Behandling, Undervisning og Optcermg
af Vanfore og Lemlæstede. Der skulde udarbejdes For
slag om Tilvejebringelse af nye Lokaler for Samfundet
oa Hjemmet for Vanfore, og om Oprettelsen af en Afdeling af denne eller mulig en ny felvstcendig Anstalt i
^^^Udvalget anmodes om at undersoge den Ordning af
Invalidebeskcestigelsesproblemet m. v.. som scerlig efter
krigen er truffet i de forskellige Lande.
Ved at lcese dette i Pressen forekom det mig mcerkvcerdiat, at vor Organisation, der jo allerede siden 1918
netop har beskæftiget sig med Beskceftigelsessporgsmaalet.
der lige siden 1919 har henvendt de forskellige Regerinaers Opmcerksomhed paa dette Sporgsmaal, der Gang
paa Gang har krcevet Foranstaltninger til Gavn for Beskceftigelfe af Invalider, der tceller mange Medlemmer, som
har gennemgaaet en Uddannelse paa krigsinvalideskolen
i Sonderborg, der har deltaget i internationale konfe
rencer i Eiamac om dette Sporgsmaal. at denne vor
Organisation ikke skulde deltage i Forhandlingerne og
have Scede i Udvalget. Efter Samtale med forskellige af
de andre Hovedbestyrelsesmedlemmer sendte jeg under
28. April d. A. folgende Skrivelse til Socialministeriet:
Efter Pressemeddelelser er der af det hoje Ministerinm nedsat en Vanfore- og Invalidekommission, til hvilken
der bl. a. er ndncevnt som Medlemmer, Formanden for
Landsforeningen as Vanfore og Lemlcestede, Arkitekt Rasmusfen-kobenhavn og Formanden for Invalidenoevnet,
Amtmand Lnndbye-Sonderborg. Da de Sporgsmaal, der
vil blive behandlet i Udvalget i allerhojeste Grad mteresserer undertegnede Forening, som til Stadighed beskæftiger
sia med omhandlede Sporgsmaal bl. a. navnlig Invalidebeskceftigelfesproblemet, som scerlig efter krigen er truffet
i forskellige Lande, skal man herved tillade sig at rette
Henvendelse til Ministeriet om, at Foreningen maatte blwe
repræsenteret i Udvalget.
Mrbodigst
P. F. V.: Ar. Andresen.
Paa denne Skrivelse indgik under 12. Maj folgende
Svar fra Socialministeriet:
., .
.
Under Henvisning til, at der af Socialministeriet er
nedsat et Udvalg angaaende Vansoreforsorg m.v. har
Hovedbestyrelsen for Foreningen for sonderjydske krigsinvalider og Faldnes Esterladte anmodet Ministeriet om
at en Repräsentant for Foreningen uducevnes til Medlem
af ncevnte Udvalg.
. ^
,
I den Anledning skal man meddele at Social
ministeriet ikke mener at kunne foretage nogen Udvidelse
af Udvalgets Medlemstal, men at der vil blive givet
Foreningen Lejlighed til overfor Udvalget at fremscette
sine Synspunkter angaaende Forhold, der maatte vcere
af scerlig Interesse for Foreningen.
Steinke.
Onsket om Scede i Udvalget er dermed afvist. Det
var beklageligt, da man vel nok kan gaa ud fra, at
Ministeriet maa have vceret opmcerksom paa vor Organisation, navnlig da Amtmand Lundbye, som Formand
for Invalidencevnet, og Arkitekt Rasmussen, som Formand for Foreningen for Vanfore og Lemlcestede var
udpeget som Medlemmer. Det eneste der opnaaedes var
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altsaa dette, at der vilde blive givet Foreningen Lejlighed til overfor Udvalget at fremscette sine Synspunkter
angaaende Forhold, der maatte vcere af scerlig Interesse
for Foreningen. Organisationen maa fole dette som en
Tilsidescettelse, iscer, da denne vel er den eneste, der virkelig har kendskab til Invalidebeskceftigelsesproblemet, som
ester krigen er truffet i forskellige andre Lande og sidder
inde med et fyldestgorende Materiale. Det er jo netop
Beskceftigelfesproblemet, der er gaaet som en rod Traad
gennem Foreningens Arbejde lige siden 1918.
Under Henvisning til Socialministeriets Meddelelse
om, at der vil blive givet Foreningen Lejlighed til
overfor Udvalget at fremscette sine Synspunkter, opfordrede
Udvalget Foreningen til at lade sig reprcesentere ved et
Mode i et Underudvalg Torsdag, den 26. ds. kl. 11 i
Invalideforsikringsraadets Modesal. Amaliegade 23. kobenhavn. Underudvalget bestod af folgende:
Formanden for Invalideforfikringsraadet Holck, Forftanderinde for Samfundet og Hjemmet for Vanfore,
Froken Speyer, Folketingsmand Pastor Hans Tyge Jacobsen. Overlcege Gildal. Folketingsmand kommnnelcerer
Sneum og Arkitekt Rasmussen, Formand for Landsforeningen af Vanfore og Lemlcestede samt Fuldmægtig
Bruhn Rasmussen.
Efter paa Organisationens Vegne at have udtalt en
Beklagelse over. at Organisationen ikke som ligeberettiget
kunde deltage i Forhandlingerne om Sporgsmaalet, fremsatte jeg vore Synspunkter, som der jo mange Gange
er givet Udtryk for ved tidligere Forhandlinger baade
med de forskellige Ministerier og Rigsdagsudvalg. der
tidligere har beskæftiget sig med Sagen, og hvorom der
findes Artikler i vort Medlemsblad „Krigs-Invaliden"
gennem Aarene. Ligeledes henviste jeg til de Referater
som den osterrigske kammerat Brandeis og den franske
kammerat Sekrex har givet af Problemet i Eiamacs 4.
Aarsmode i August 1928 iBerlin og som findes i Eiamacs
Medlemsblad Nr. 3/4 for 1928. Yderligere henviste jeg
til at de Forslag, som Foreningen har vedtaget paa
Deleaeretmodet den 4. Maj d. A. atter indeholder krav
om faste Regler for forlods Befkceftigelse af Invalider.
Udvalgets Formand erklcerede at have Hort mme
Udtalelser med stor Interesse og bad mig om at fremskaffe de omhandlede Medlemsblade for Eiamac til Brug
for ^^^^.^^^g^g^ggmaalet efter forskellige Re
ferater i sidste Nummer af ..Krigs-Invaliden" har vceret
Genstand for Forhandlinger i Afdeling Sonderborg
har jeg holdt det for rigtigt at fremkomme med foranstaaende ndforlige Redegorelfe.
Tonder, den 27.)nni 1930.
Indrejen.

Krigsdellagernes Betydning i Frankrig.
I alle Lande, der har deltaget i Verdenskrigen,
spiller krigsdeltagere den Dag i Dag en ret betydelig
Rolle. De stiller ikke blodt Erstatningskrav til Staten,
for hvilken de maatte scette deres Liv i Fare; wen de
vil ogsaa tale et Ord med om Forvaltning af L a n d e t .
Desvcerre er det nu saadan indstillet, at ikke alle
nester — ej heller krigsdeltagere — har den samme
Mening om Forvaltningsvcesenet. Af denne Grund er
der alle Vegne bleven dannet krigsdeltagerforemnger.
som mer eller mindre fremviser politiske Nuancer.
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I Frankrig tales der i den senere Tid specielt om
Kriasdeltageres Betydning. Paa U. 7l. C. Kongressen,
der for ca. 14 Dage siden blev afholdt i Lyon, modte
selve Ministerpræsidenten H. Tardien personlig og holdt
et Foredrag, hvor han ikke lagde Skjul paa at det ogsaa
af Interesse for Landet, maatte vcere krigsdeltageres
hensigt og Maal. at arbejde hen til Virkeliggørelsen af
et frugtbringende internationalt Arbejde.
Den Tanke, at lade krigsdeltagere spille en betydelig
Rolle, er ikke af ny Dato. Allerede H. Poincare havde
bestemte hensigter paa dette Omraade. som muligvis
var kommen en Virkeliggorelse normere, naar der ikke
paa et Mode i Versailles — afholdt af krigsdeltagere
for enkelte Aar tilbage — var bleven udvist altfor store
Meningssorskelligheder blandt de forskellige Frontkamporganisationer. Mussolini er her med sin krigsdeltagerformationer gaaet fremad for alle Lande med et godt
Eksempel, som danner Grundlag for sin fazisiske Miliz.
Italiens Eksempel har gjort krigsdeltagere eftertænksomme
og bragt dem til Bevisthed. at de egentlig har Ret til
at tale et Ord med ved Landets Forvaltning. ligesaa
godt som dem der var hjemme og kunde lave deres egne
Gemyser, mens de var ude i Aronten. Paa den anden
Side har ogsaa Statsmomd ikke overset Mussolinis Ide.
at man kunne danne en Magtfaktor eller evt. et Styttepunkt for Regeringen ved ikke helt at overse krigsdeltagersammenslutuingers Betydning.
H. Tardieu har klart og tydeligt, paa kongressen i
Lyon. ladet sig forstaa med. at for ham var kngsdettagernes Rolle af eminent Betydning. Han har endvidere
overfor Presidenten for U. N. E. udtalt, at hans Ncervoerelse paa Modet i Lyon betydede, at den Generation,
der havde staaet ude i kamplinien, atter vil troede ud i
Offentligheden for anden Gang. for at overtage An
svaret for Frankrigs fremtidige Skoebne.
To store Direktiver har Ministerpræsidenten gwet
krigsdeltagere.
Sammenarbejde og Enighed indadtil,
og Fredspolitik udadtil.
Det er klart, at Frontkoempere i det mindste nogenlunde maa samles under en Kappe, naar de paa en
eller anden Maade skal spille en udslagsgivende Rolle.
Det vil alligevel forlange et stort Stykke Arbejde inden
de politiske Nuancer, der hidtil har hersket indenfor
Sammenslutningen, er udviskede. Desuden har de enkelte
Foreninger hidtil beredt en allsor skarp konkurrencekamp.
saaledes at der fra i Dag til i Morgen kan bygges
Broer mellem disse.
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Ogsaa angaaende Fredssporgsmaalet er der forskellige Anskuelser. Enkelte troeder ind for en ojeblikkelig og
komplet Afrustning, og paa den anden Side har andre
tilsluttet sig H. Tardieus Teori: Voldgiftsret. Sikkerhed
og saa Afrustning, hvis Landsinteressen tillader det.
Sikkert er alle. som har staaet midt ude i krigens
Blodbad, enige om, at de for ingen Pris igen vil gaa
med til at sende deres Sonner ud i en saadan Tumult af
Umenneskelighed. Om de alle gaar den rigtige Vej. for
faktisk at umuliggore en evtl. kommende krig. er et
Sporgsmaal. hvorom der lader sig meget diskutere.
Regeringen har ikke alene givet Frontkoempere Retningslinier. men den har ogsaa vist en vidtgaaende
Imodekommenhed gennem Bevilling af Frontkcemperpensionen. Ganske vist er denne ikke uden videre gaaet
igennem og H. Eheron. Finansministeren fra den tidligere
„Regering Tardieu", har fra sin Side opponeret skarpt
imod en saadan Ordning. Parlamentet har dog regnet
med den moralske Magt krigsdeltagerne betod, og har
tilsidst hellere villet sende H. Eheron hjem. end at forderve sig det med Frontkoemperne.
Med Henblik paa Elsaß Lothringen dannede en
kuriosum Losningen afkrigsdeltagerpensionssporgsmaalet.
De franske Frontkoempere havde forst Ret til at oppeboere
Frontkoemperpension. naar de bevislig havde staaet i
3 Maaneder ved en kampafdeling. Denne Bestemmelse
blev i Scerdeleshed kritiseret af dem der havde voeret
ved Ammunitionskolonner eller andre Etappetropper. der
ogsaa mangen en Gang havde voeret udsatte for farefulde Ojeblikke.
I Modsoetning til de franske Frontkoempere skulde
alle Elsaß Lothringers, der havde gjort Tjeneste ved den
tyske Hcer, modtage Frontkoemperpensionen uden Hensyn
til. om de havde tilhort en kampafdeling eller ej. Det
var nok. naar de bare i 24 Timer havde haft den graa
Uniform paa. Denne Bestemmelse er dog ikke definitiv,
men har kun vceret et formaalstjenstlig PropagandaLofte af forskellige Foreninger, der paa Grund af at
have overskredet deres kompetence ingen Indflydelse har
haft paa Regeringen. Hvorledes det i Udsigt stillede
Udforelsesdekret til Loven om krigspensionen for Elsaß
Lothringen vil holde sig. vil Fremtiden vise.
I Princip vil vel ingen kunne benoegte saadanne
Personer, der har voeret ude i Fronten. Berettigelsen
til at modtage en Pension. Selv om disse ikke har faaet
Krigsminder med hjem i Form af Tab af Sundhed, eller
anden Invaliditet, saa er det dog en kendsgerning, at
de paa en eller anden Maade er svcekket og at Opholdet
ude ved Fronten har haft en skadelig Paavirkning.

med deres Forerhnnde, amputerede Invalider i Selvkorere.
Enker med deres Born og gamle Foroeldre. Der holdtes
Taler af kammerat Pfändner. Formand for Reichsbund,
og kammerat Professor Eassin fra Paris. Talerne blev
den 25. til 29. Mai 1930.
overfort gennem Hojttalere. Der vedtoges en Resolution
I1927 vedtoges det paa ..Reichsbundestag" i Ham- for en fyldestgorende Forsorg for krigsofrene og sor
borg. at den noeste ..Reichsbundestag" i 1930 skulde af- Sikringen af Fredet.. Afrustning. Sikkerhed og Voldgift.
holdes i ,,det gyldne Mainz". Denne „Reichsbundestag" Uforglemmelig var Ojeblikket. da de mange tusind Hcender
fik et overmaade smukt og interessant Forlob. Forud rejste sig som een Haand sor enstemmigt at tilkendegive
for „Reichsbundestag" gik en Demonstration af krigsof- Tilslutningen til denne Resolution.
I Mindelunden ved de tyske og franske Soldaters
rene for Folkeforsoningen og Freden. I denne Demon.
» c^..
stration, som sandt Sted i og udenfor ..Stadthalle" i Grave nedlagdes der kranse.
Sondag Eftermiddag Kl. 3 aabnedes )
^
Mainz (den nceststorste Salbygning i Tyskland) deltog ca.
store
Sal
den
5.
Reichsbundestag
af
..Reichsbund
s
For'
15000 krigsinvalider og Efterladte. Det var et uforglemmeligt Syn at se disse lange Skarer af krigsblinde mand, kammerat Pfändner-Bertin. som paa det hjer gj

Reichsbundestag i Mainz
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bod Repræsentanterne, de udenlandske og indenlandske
Goester, Velkommen. Aabningen blev overfort gennem
Süd-Westdeutscher Rundfunk, saa det har voeret Tusinder
af Invalider og Efterladte muligt at kunne hore denne.
IVemod rejste Forsamlingen sig, da kammerat Pfändner
mindede de i Verdenskrigen Faldne samt de kammerater,
der efter krigen var sygnet hen som en Folge af deres
krigslidelse. I al Stilhed lod det fra det mcegtige Orgel
i Vaggrunden Tonerne ..Ich hatt' einen kameraden".
Et alvorsfuldt Ojeblik.
Der var modt ca. 400 Reichsbunddelegerede samt
en Roekke udenlandske og indenlandske Gcester. Blandt
de indbudte Gocher var folgende: Overborgmester Dr.
Külb-Mainz, Ministerialraad Griesmeier. Reichsarbeitsministerium, Minister korrel, Freistaat Hessen, Ministerialraad Linkenhild-Darmstadt, Hauptfürsorgestelle, Overregeringsraad Bahn, Versicherungsamt. Hessen, MathesVerlin. ..Centralverband der Arbeitsinvaliden und Witwen",
Koch, ..Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener",
Stork-Darmstadt. ..Reichsbanner schwarz-rot-gold", Overregeringsraad Venkendorf, Versorgungsamt Mainz. Overinspektor klein. Städtisches Wohlfahrtsamt Mainz. Regeringsraad Walther, Bezirksfürsorgestelle Mainz, Regeringsraad Dr. Hesler, Hauptsürsorgestelle Darmstadt,
Landesrat Witte. Hauptfürsorgestelle Wiesbaden, Raadmand Holl, Magistrat Wiesbaden, Overregeringsraad
Engelmann. President for Arbeitsamt Mainz. Regeringsdirektor Neuhaus, Versorgungsgericht Wiesbaden, Direktor
Dr. Donau, som Repräsentant sor det internationale
Arbejdsbureau i Geneve, Bertschuß, „Memelländischer
Vund der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen",
Eassin-Paris, «Union föderale", Leppin-Reichenberg, »Vund
der kriegsverletzten, Witwen und Waisen der tschechoslowakischen Republik", Eallenbach-Schweiz, „Reichsdeutsche
Kriegsopfer der Schweiz", Andresen, „Foreningen for
sonderjydske krigsinvalider og Faldnes Efterladte".
Heraf fremgaar tydeligt med hvilken Interesse Reichsbunds Arbejde folges, Af de forskellige Taler fortjener
scerlig en Del af Overborgmester Dr. Külb, Minister
korrel, Rigsdagsmedlem Roßmann og Professor Eassins
Udtalelser at blive fastholdt. De skal derfor gengives her:
Overborgmester Dr. Külb-Mainz:
Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und
Herren! In einer Zeit, in der das Morgenrot der Freiheit am Horizont aufsteigt, ist der Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen
in Mainz zu ernster Arbeit, zu bedeutungsvollen Verat
ungen zusammengetreten. Als Oberbürgermeister der
Stadt Mainz ist es mir eine Freude, den Vund in unsern
Mauern begrüßen und ihm dafür danken zu können, daß
er gerade Mainz, das von allen Städten im besetzten
Gebiet unter den Kriegsfolgen am meisten gelitten hat,
zu seinem diesjährigen Tagungsort gewählt hat. Weiter
gereicht es mir zur Ehre, auch meinerseits die Ehrengaste des Reichsbundes in Mainz willkommen heißen zu
dürfen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der
Bund will nach Kräften Valsam für die Wunden schaffen,
die der Krieg geschlagen hat. Er will Trost und Hilfe
den Unglücklichen bringen, die unter den Folgen des
furchtbarsten blutigsten Völkerringens, das die Welt je
gesehen hat, leiden. Jedesmal, wenn die Menschheit die
Opfer der männermordenden Schlachten überblickt, wenn
sie mit.Entsetzen gewahr wird, wieviel an jugendlicher
Kraft und blühender Gesundheit vernichtet und wieviel
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wertvolle Güter und Gaben des Friedens mit Feuer
und Schwert zerstört wurden, dann hallt durch alle Länder
der zivilisierten Welt die Losung: Nie wieder Krieg!
(Lebhaftes Vravo!) Ueberall treten Bestrebungen an die
Oeffentlichkeit. die für Abschaffung des Krieges wirken
und einen Ausgleich der Gegensätze, die zwischen den
Völkern entstehen, durch friedliche Mittel, durch internationale Schiedsgerichte oder ähnliche Einrichtungen herbeiführen wollen. In Deutschland war es schon vor
mehr als hundert Jahren der große königsberger Philosoph Immanuel Kant, der mit zwingenden Gründen
für die Einführung von Völker-Schiedsgerichten in die
Schranken trat. Neuerdings wurde der viel erörterte
Kelloggpakt abgeschlossen, durch den alle zivilisierten
Völker den Krieg in die Acht erklärten. Den Anstoß
zu diesem Pakt gab der letzte Weltkrieg, der mit seinen
zehn Millionen Opfern selbst die Gleichgültigsten aufgerüttelt und gezwungen hat, darüber nachzudenken, ob der
Krieg wirklich ein Glied in Gottes Weltordnung ist, oder
ob nicht bei festem ehrlichen Willen aller Kulturvölker
eine dauernde Instanz geschaffen werden kann, die jede
Gewalt ausschließt und an ihre Stelle das Recht seht.
Immer größer wird die Zahl derer, die in einem Kriege
zwischen zwei gebildeten Völkern einen Hochverrat an der
Zivilisation erblicken. Mag mancher auch öffentlich sich
nicht zum Pazifismus bekennen, in ihrem Herzensgrunde
ist die überwältigende Mehrheit der zivilisierten Völker
pazifistisch gesinnt. (Stürmische Zustimmung.) Im Frieden
röerden die Söhne von ihren Vätern begraben, im Kriege
aber die Väter von den Söhnen. Das ist eine Umkehrung
des natürlichen Verlaufs der Dinge. Und weil es gegen
die Natur ist, darf die menschliche Vernunft es nicht zulassen. (Bravo!) Der ewige Frieden ist durchaus nicht
nur ein schöner Traum, er ist zu erreichen durch ernste
beharrliche Arbeit im Dienste der Aufklärung und des
Fortschritts, durch Verbreitung der Bildung, durch Vertiefung und Festigung des Brudersinns in der Menschheit,
durch Veredlung des menschlichen Denkens und Empfindens. Welche Früchte die Antikriegsbewegnng der Gegenwart zeitigen wird, müssen wir abwarten. Wie uns der
Ausgang der Antikriegskonferenz zeigt, dürfen die Hoffnungen zur Zeit nicht allzu hoch geschraubt werden. Aber
wenn auch die Abschaffung des Krieges noch nicht im
Vereich des Menschenmöglichen liegt, muß doch erwartet
werden, daß die Humanität in der Kriegsführung, eine
allgemeine Milderung der Sitten angebahnt wird. Vor
allem muß verlangt werden, daß all denen, die durch
den Krieg gelitten haben, der Dank des Vaterlandes in
gebührendem Maße gezollt wird. (Erneuter Veifall.)
Der Reichsbund, der deutsche Verband, der die größte
Zahl der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen
umfaßt, ist an erster Stelle dazu berufen, sich dafür einzusehen, daß alle, die bei dem wilden eisernen Würfelspiel
den Ernährer oder die Stühe ihres Alters verloren haben,
oder die um ihre Gesundheit und ihre Arbeitsfähigkeit
gekommen sind, von der Gesamtheit, für die sie sich geopfert haben, ein erträgliches Dasein gesichert erhalten.
(Vravo!) Am Reichsbund haben alle einen Rückhalt.
Denn wo es dem einzelnen nicht gelingt, seine berechtigten
Ansprüche durchzusehen, tritt der Vund für ihn ein und
versucht, ihm zu seinem Recht zu verhelfen. So übt der
Bund eine menschenfreundliche, segensreiche Wirksamkeit
aus, er verdient die Anerkennung aller gerecht Denkenden.
Freudigen Herzens heiße ich Sie deshalb in den Mauern
der Stadt Mainz willkommen und wünsche Ihrer Arbeit
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einen vollen Erfolg. (Stürmischer Beifall und Hände- Leiden ausgesetzt gewesen wäre, wenn nicht die Männer
der Kriegerhinterbliebenen und Sie, meine Herren Kriegs
klatschen.)
Minister korell: Meine Damen und Herren! Wie beschädigten, Ihre Leiber als lebendigen Wall vor den
die Stadt Mainz, die zu Hessen gehört, und genau so wie Rhein gesetzt hätten. (Lebhafte Zustimmung!) Deshalb
die Reichsbehörden, fühlt auch die hessische Landesregie muß in diesem Rheingebiet die Dankbarkeit für die Kriegsrung aufs lebhafteste die Pflicht. Sie, den Reichsbund der opfer besonders stark sein — und sie ist es! (Sehr gut!)
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und kriegerhinter- Noch aus einem anderen Grund legt die hessische Regie
bliebenen aufs herzlichste zu begrüßen. Denn die hessische rung besonderen Wert darauf, Sie durch eines ihrer MitRegierung hat ein Land zu verwalten links des Rheines glieder begrüßen zu lassen: unser Herr Staatspräsident
und knapp rechts des Rheines, das den fürchterlichsten ist Mitbegründer der Mainzer Ortsgruppe des Reichs-

Sammelgräber und Zenkmal aus dem deutsche» kriegersriedhos Viry-Noureuil. Dep. Aisne
Dette Villede er velvilligt stillet os til Raadighed af:

«Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge E.V."» Berlin.

bundes. (Beifall.) Bekanntlich ist die Ortsgruppe Mainz
eine der ältesten im ganzen Deutschen Reich. Der Herr
Staatspräsident hat mich besonders beauftragt, als sein
Vertreter Sie zu begrüßen, und meine Damen und Herren
wenn ich noch ein kurzes Wort hinzufügen darf, so ist es
dies: das wichtigste Thema für mich als früheren Pfarrer
und jetzigen Socialminister ist das Thema vom Welt
frieden, vom Aufbau der internationalen Verständigungsorganisation durch die Mithilfe Ihres, des größten deut
schen Kriegsopferbundes. Hier liegen die eigentlichen

Aufgaben der großen Organisationen in Deutschland.
(Beifall.) Wir müssen uns trotz aller bitteren Erfahrungen,
die wir insbesondere im besetzten Gebiet und in dieser
Stadt in den letzten zehn Jahren gemacht haben, zu einer
klaren Erkenntnis dessen durchringen, daß das Wohl der
Völker und auch unseres Volkes im Recht beruht und
nicht in der Gewalt (Lebhafte Zustimmung!), in der Ver
ständigung und nicht im Krieg. (Erneuter Beifall.) Ich
weiß welche Gefühle manche Atenschen in dieser bedrängten Gegend hier erfüllen. Aber dann muß man
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immer in den Vordergrund stellen, was wir Krieger, und
was ich selbst, der ich als Freiwilliger im Kriege war,
dort erlebt haben. Man muß in seinen Armen einen
19-jährigen Oberprimaner sterbend mit zerfetztem Leibe
gehalten haben, der beständig nur immer den Wunsch
äußerte, ein letztes Mal noch seine Mutter aus Oberschle
sien bei sich zu sehen, oder man muß an einem Grabe
gestanden haben, wo ein 48-jähriger Hotelportier aus
dem Harz zu seiner letzten Ruhe bestattet werden sollte,
und wo man erwarten mußte bis sein Sohn, em junger
Aliegerunteroffizier, herbeikam, um an der zerfetzten
Leiche seines Vaters ein stilles Vater Unser beten zu können.
Wenn man zu diesen grausigen Einzelheiten des letzten
Krieges hinzufügt, was ein neuer Gaskrig bedeuten würde
für die Völker der Welt, dann muß man mitfühlen: Wir
wollen Recht, nicht Gewalt, wir wollen Verständigung,
nicht Krieg. Und man darf dieses Gefühl auch nicht
durch noch so verständliche Ressentiments dessen, was
wir erlebt haben zurückdrängen lassen. (Lebhafter Beifall.)
Und damit darf ich zum Schluß namens der hessischen
Regierung und insbesondere namens meines vielen von
Ihnen bekannten Sachbearbeiters, des Ministerialrat LinsenHeld. der mit hierhergekommen ist. zu sagen, daß — so
weit wir Kompetenzen haben, und die sind leider nicht
allzu weit gesteckt, namentlich soweit wir die Möglichkeit
haben, individuelle Fürsorge, und Versorgung erteilen
zu können — wir alles tun werden, was den Witwen
und Waisen, den Kriegskrüppeln und anderen kriegsbeschädigten von Gottes- und Rechts wegen gebührt. (StürMischer Beifall.)
Erich Roßmann, M. d. R., Referat:
„Aufbau und Wettfrieden durch internationale
Verständigung."
Die glänzende Rhetorik des Kameraden Roßmann
hält den Bundestag länger als eine Stunde in Bann.
Oft unterbrochen von stürmischen Beifallskundgebungen,
tritt der Redner für eine Verständigung der Völker und
für den Weltfrieden ein. Das Referat wird zum Höhe
punkt des Bundestages. Es verdient, von Millionen ge
hört zu werden. Einleitend den Aufruf an die Jugend,
den die internationale Arbeitsgemeinschaft der Verbände
der Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer auf ihrer vorjähri
gen Konferenz in Warschau herausgab, zitierend, schildert
Kamerad Roßmann den Werdegang, die Hemmnisse und
Schwierigkeiten, die zur Gründung der Internationale der
Kriegsopfer führten. Mit Energie weist er den Vorwurf
unserer Gegner, daß wir einer versteckten Parteipolitik
huldigten, zurück.
«Unsere Hinneigung zur Idee des Rechts und des
Ariedens in der Welt hat mit Parteipolitik nicht das
allermindeste zu tun."
Unsere Einstellung befindet sich im Einklang mit der
deutschen republikanischen Verfassung, der wir Treue ge
lobt haben. Wenn wir im Geiste der Reichsverfassung,
im Sinne ihrer Präambel und ihres Artikels 148 für
Völkerversöhnung und Weltfrieden wirken, so erfüllen wir
nur den Schwur, den auch der höchste Träger der Staats
gewalt. der Reichspräsident selbst, aus diese Verfassung
geleistet hat.
Die Arbeit der Eiamac, die im gleichen Sinne ar
beitet, hat in der Weltpolitik besonders in der letzten Zeit
manchen schönen Erfolg erzielt. Eingehend nimmt Erich
Roßmann Stellung zu den Ereignissen der Weltpolitik
seit 1919. Die Tätigkeit Wilsons, der Versailler Arie
densvertrag, der Völkerbund, die Konferenz von Locarno,
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der Kellogg-Pakt und die Alottenkonferenz werden gewürdigt. Mit scharfen Worten geißelt er die Chauvinisten
und Volksverhetzer diesseits und jenseits des Rheins und
in allen Ländern. Nicht die starken Worte der Schwarzweißroten, sondern die friedliche, unermüdliche, zähe und
zielbewußte Arbeit und die Politik, die wir Hand in
Hand mit unseren ausländischen, besonders unseren französischen Kameraden, in der Eiamac getrieben haben, hat
zur Räumung des Rheinlandes geführt, dieses wunder
vollen Landes, dieses herrlichen Stromes, der für Millio
nen Menschen der deutsche Schicksalsstrom geworden ist.
Wir grüßen — so ruft Roßmann unter begeisterter Zu
stimmung aus — in diesem Augenblick das demokratische
französische Volk und geloben mit ihm lediglich wetteifern
zu wollen in den Werken des Ariedens, der Zivilisation
und der Kultur. Wir wollen nicht den Untergang des
Abendlandes, nicht den Untergang der europäischen Kul
tur, von der Deutschland und Frankreich die besten Teile
sind, wir wollen das nicht, weil wir unser Volk und unser
Vaterland aus tiefsten Herzen lieben. Denn Romain
Rolland hat recht, wenn er in seinem 1917 von Genf
aus ,,an die hingeschlachteten Völker" gerichteten Appell
sagte:
„Völker, Völker vereinigt euch! Völker aller Rassen,
ob mehr oder minder schuldig, aber alle blutig und leidend,
ihr Brüder im Elend, seid es auch in der Vergebung
und Erhebung! Vergeßt eure Streitigkeiten, an denen
ihr zugrunde geht! Tut eure Trauer zusammen, sie ist
eine für die ganze menschliche Gesellschaft! Es tut not.
daß ihr im Leide, es tut not. daß ihr im Tode von
Millionen Brüdern eurer tiefen Einheit bewußt geworden
seid. Und es tut not. daß diese Einheit nach dem Kriege
die Schranken zerbreche, die zwischen euch jene schamlosen
Interessenten vereinzelter Ichsucht dann nur noch höher
und enger werdend erheben wollen! Tut ihr dies aber
nicht, bringt dieser Krieg nicht als erste Arucht eine soziale Erneuerung aller Nationen — dann leb wohl,
Europa, Königin des Gedankens. Aührerin der Menschlichkeit! Du hast deinen Weg verloren, du bist in einen
Kirchhof hineingekappt. Dort ist dein rechter Platz. Leg
dich hin zu den Toten! Und andere mögen der Welt
gebieten!"
Nicht endenwollender stürmischer Beifall, der sich
immer und immer wiederholte, folgte diesen wundervollen
Worten. Mit tiefbewegter Stimme richtet unser franzö
sischer Kamerad
Professor Lassin, Pans
folgende Worte an die Tagungsteilnehmer:
Werte Kameraden und Kameradinnen! Ich veyerrfche nicht gut genug die deutsche Sprache, um zu diskutieren. Das Referat des Kameraden Roßmann war sehr
schön, und ich kann sagen, der Ariedenswille ist überall
gleich bei den französischen wie bei den deutschen Kriegs
teilnehmern und Kriegsbeschädigten. Sie haben mir einen
guten Namen gegeben: „Areund." Auch Roßmann i
mein Areund (Lebhaftes Bravo!), und er hat m Brejt
gesehen, daß er auch der ^eund aller fr^
Kriegsbeschädigten ist. (Erneuter lebhafter Beifall.) Icy
danke Ihnen und sage Ihnen zurück: Aneden! Aie
wieder Krieg!
^
l.» ^
Als Eassin und Roßmann sich auf der Tribune me
Hände reichten, rauschten erneut mächtige Ovationen
durch den Saal. Gar mancher wird bedauert haven,
daß nicht das gesamte deutsche und französische
Zeuge dieser erhebenden Kundgebung für Volkerverstan-
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digung und Wettfrieden sein konnte. Einstimmig wurde
von allen Anwesenden einschließlich der Gäste folgende
Entschließung mit Begeisterung angenommen:
„Der fünfte Reichsbundestag bestätigt die in der
Mainzer Massenkundgebung der Kriegsopfer für den
Frieden angenommene Entschließung und fordert die
Delegierten auf. in ihren Ortsgruppen. Bezirken und
Gauen die Arbeiten der Internationalen Gemeinschaft
der kriegsopferbände aufmerksam zu verfolgen, sich mit
den Problemen der Ariedenssicherung vertraut zu machen,
sowie durch eigene Initiative die Bewegung für den
Frieden zu kräftigen."
Siden Bundestag i Hamborg i Maj 1927 har Reichsbund vceret i en voldsom Udvikling. Medlemsantallet i
1927 androg 324 585 og er steget til 472 369. Til de
efterladte as 15 484 afdode Medlemmer er der udbetalt
1 Million 242141 Mark i Begravelseshjalp. Reichsbund
har vceret medvirkende ved Finanseringen af Bygningen
af 1750 Boliger for sine Medlemmer.
Beretningen over Reichsbunds virksomhed sorelaa
trykt i en Bog paa 220 Sider. Til Behandlingen forelaa der ikke mindre end 651 Andragender.
Alle Forhandlinger var prceget af en stor Saglighed.
Torsdag, den 29. Maj foranstaltedes der en fcrlles
Sejltur paa Rhinen. Denne Tur var en vcerdig Afslutning paa „Reichsbundestag" i Mainz, som helt igennem
fik et udmcerket Forlob.

St. Vitusgildet.
I mange nordslesvigske Byer afholdtes endnu i
Mands Minde hvert Aar den 15. Juni det faakaldte
St. Vitusgilde. Dette Gilde er en Overlevering fra den
katolske Tid. Blandt alle deres Helgener har katolikkerne
fjorten, som de kalder Nodhjoelpere, og som de beder til
ved bestemte Sygdomme og Nod. Til dem horer St.
Vitus.
Han var sodt paa Oen Sicilien og var allerede som
Dreng en ivrig Kristen. Under krisienforfolgelserne i
den romerske Kejser Diocletians Tid flygtede han til Ovreitalien og kom senere til Rom, hvor han foretog vidunderlige Helbredelser. Som 12-aarig Dreng blev han kastet
i Fcengsel og overhceldt med kogende Olie og flydende
varmt Bly. Da dette ikke drcebte ham. blev han kastet
for Bjornene. De sonderrev ham dog ikke, men slikkede
tvoertimod hans Fodder. Da blev han den 15. Juni paa
det ubarmhjertigste pint til Doden. Hans Relikvier blev
755 forte til St. Denis ved Paris, men bragtes 836 til
Ny Corvey i Westfalen.
IFrankrig, som senere blev overfalden af Normannerne, beklagede man Relikviernes Fjernelse, og mente,
at St. Vitus havde kunnet afvcerge Normannernes Overfald, naar Relikvierne havde vceret der endnu.
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I «Reichsbund" findes folgende Skildring as Sejl
turen, som vi nedenstaaende giver vore Lcesere Lejlighed
til at lcese:
Am Himmelfahrtstage fanden sich die Tagungsteil
nehmer mit den Kameradinnen und kameraden der
Mainzer Ortsgruppe auf dem Dampfer ..Rheingold" zur
Fahrt nach Koblenz ein. Allen wird diese Fahrt durch
das herrliche sagenumwobene und vielbesungene Rheintal
ein unvergeßliches Erlebnis geworden sein. Der Abschied
in Koblenz wurde unseren Koblenzer Kameradinnen und
Kameraden ebenso schwer wie all denen, die schon nach
wenigen Stunden den Zug zur Heimfahrt und zur ernsten
Arbeit besteigen mußten. Welches Ansehen unser stolzer
Reichsbund auch im Rheingau genießt, wurde alle Teil
nehmern dieser Fahrt durch das treue Geständnis vieler
Hunderte von Mitgliedern der Orte am Ufer des Rheines
ins Bewußtsein gerufen. Von Ort zu Ort gingen die
Flammenzeichen. riesige Scheiterhaufen brannten, Turner
stellten im Flammenschein Pyramiden, die Feuerwehr
ließ hellschimmernde Wasserstrahlen gegen Himmel steigen.
Böllerschüsse hallten von den Bergwänden und Leucht
kugeln durchflirrten die dunkle Nacht. Mit Flammenschrift leuchtete es von der Mainzner Brücke
„Hoch der Reichsbund! Nie wieder Krieg!"
In diesem Zeichen laßt uns weiter kämpfen, bis unsere
Forderung und unser Ziel verwirklicht sind.
Tonder, Juni 1930.
F. Andresen.
Iovrigt var hans Anseelse stor. og man troede, at
han kunde udrette meget. Han skulde saaledes vcere en
Hjcelper for St. Vejtsdansen. denne ikke sjcelden forekom
mende Sygdom, ligesom han kunde hjcelpe mod Sovesygen.
Han var kongeriget Böhmens Skytshelgen.
I Begyndelsen af det 17. Aarhundrede blev hans
Dodsdag i hele Eorvey Stift endnu fejret med Processioner. Spisning og et 8 Dages Marked. Enkelte kom
den Gang endnu til St. Vitusattret og ofrede Hons, Voks.
Hor og lignende.
Munkene fra Ny Corvey havde i Byen Arkona paa
Oen Rygen bygget en Bedesal for St. Vitus. I denne
havde dog de hedenske Vender opstillet et Billede af deres
Gud Svantevit, og dermed forvandlet den kristne Bedesal
til en hedensk Gudesal.
Men da i Aaret 1168 Arkona. Hovedscedet for Vendernes Afguder, blev belejret af kong Valdemar den
Store, og han bestemte den 15. Juni, St. Vitus Dodsdag,
til Dagen for Stormen paa Byen. udtalte han: St. Vitus
vil paa sin Dag tage Hcevn over Rygenboerne. fordi de
har lavet hans Bedesal til en Afgudsfal.
Svantevits Tempel var overordentligt rigt, thi hver
vendisk Borger maatte hvert Aar afgive et Bidrag dertil,
og i krigstider tilfaldt 1/3 af Fangerne Templet, som
Tak til Guden for Hjcelpen. Templet ejede desuden
300 velbevcebnede Ryttere, og hvad de vandt, enten ved
Vaabenmagt eller ved Arv, tilfaldt Vppersieprcesten. Rigdommen ogedes endnu ved Gaver, som kom i store
Mcengder fra saadanne, som derved vilde vinde sig Lykke.
Jo rigere og mere anset Templet var, desto haardere
maatte kampen blive om dets Forsvar, hvorfor ^ ogsaa
var meget voveligt at angribe en saa stcerkt befcestet Ly
som Arkona. Striden var dog til Dels en hellig kamp.
aaledes at ikke alene Menneskekraft, men ogsaa Guds
Bistand skulde afgore den. En Tid lang var det et
Sporgsmaal til hvilken Side Sejren vilde hcelde. Alen
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ud for med Skovl og Spade at lave Bygaden ordentlig
i Stand. Den 15. Juni om Formiddagen korte Karlene
fra hvert Bol to Loes Grus paa Bygaden; Bonderne
selv ftroede dette ud. Naar de var fcerdige med dette
Arbejde, fik de kogt Skinke og Brod ved den Bolsmand,
ved hvilken Vitnsgildet skulde afholdes. Naar de var
fcerdige dermed, gik de hver til sit for at sove til Middag,
men om Eftermiddagen kom de igen med deres hustruer,
Karle og Piger, for alle voksne Personer i Byen skulde
deltage i Festen.
^
Forst fik man kaffe og kager. Saa blev der danset
paa Logulvet til Tonerne fra en Violin; i de senere Aar
i en Sal. hvorefter man kom saa vidt at have to Spillemcend. Om Aftenen fik man igen Skinke og Brod og
diverse Snapse og i Lobet af Natten igen kaffe. Forst
i den sene Morgenstund gik man hjem. Gildet var ho)t
i Anseelse i Byen; man talte om det loenge for og efter
at det havde sundet Sted. I de sidste Aar foretog Bonderne sammen med deres Hustruer den noeste Dag (den
16. Juni) en koretur.

da udbrod der en heftig Ildebrand i Byen. saa den derved blev tvungen til at overgive sig. Store Skatte salo
i Sejrherrernes hcender. Det store Gudebillede, Ternple s
helligdom, blev slaaet i Stykker og slcebt rundt i Byem
Dette skete med stor Forsigtighed saaledes at mgen kom
til Skade, thi saa vilde hedningerne have sagt, at det
var Svantevit, som vilde hcevne sig for den tilfoiede Uret.
Alt forlob godt. Gudetemplet blev nedbrudt, og man
begyndte paa at opfore en Trcekirke paa det
Arkonas Fald den 15. Jum. og dermed ogsaa Svantevits. bragte St. Vitus i stor Anseelse.
At hans Forherligelse ogsaa fandt ^gang i dette
Land skyldes ogsaa til Dels, at han var Stiftet Ny Eorveys Patron, fra hvilket kloster Ansgar kom. da han i
Aaret 826 kom til Slesvig for at kristne vore Forfcedre.
En gammel Regel var det her. at Troeet i alle
Bindingsværkshuse skulde males og Tjornehoekkene klippes
til St. Vitusdag.
hans Dodsdag blev fejret paa folgende Maade:
Den 14. Juni blev der fra hvert Bol sendt en ølland

Vekendtgsrelse.
Paa vor henstilling til samtlige Loeger i Sonderjylland, hvori man hofligsi henstillede til disse om at
teane et Abonnement, paa vort Medlemsblad nngs-Invaliden til et Belob af kr. 3,00 aarlig. da de derved
vilde stotte vor Organisation i financiel henseende, brmaer vi nedenstaaende en Fortegnelse over de Loeger, der
til Dato har tegnet sig. (Der var udsendt Anmodninger
til 94 Loeaer.)
Bortset fra de Loeger, der staar som Medlemmer
af foreningen og saaledes er Abonnenter, haaber vi
doq, at mange Loeger endnu vil efterkomme or henstilling.
Abild, Aabenraa. A. Beyer, Aabenraa. Huss. Aabenraa. H H.
C. Rielsen, Aabenraa.
Gregers Jensen. Augustenborg.
Broager.
H. Storm. Graasten.
Paul Meier Jerslev.
H. Rleye
Petersen, haderslev.
H. Refsluud, Haderslev.
2
Hamdorf Loaumkloster. Skat RI. Illum. Logumkloster. Paulsen, Skcerbcek.
L. Rasmussen. Sonderborg. Ruge. Sonderborg. Thordsen. .onderborg.
Alnor, Tinglev. Rl. Jacobsen. Tinglev. Dr. Lorenzen. Bov.

Haderslev Afdeling

blik over de Sager, som behandles ved Invalidenoevn og
-raad. Vi vil igennem det derved fremkommende Materiale bedre voere i Stand til, at gore en Indsats for
at afhjcelpe Manglerne ved Forsorgelsen af krigsofrene
og derved skaffe bedre kaar for de af kngen Haardt
^"^Jovrigt staar kontoret, saavidt muligt, til Tjeneste
med Oplysninger og Raad i andre, for Medlemmerne
vanskelige Forhold.
.

Aleclclelelse tra Invalidensevnet.
Konsultation sor militsers Invaliäer oZ saaäannes etterlaäte samt kenteansogere vil ai en UäsenäinZ fra NonetsKontor i ^uli IVlaaneä 19ZV blive afdolät i

NsäersleV, ^mtsbuset,

äen Z., 9., 16., 23. og 30. tta

i? ^ 14-17

Kl. 10-12 og 14

1/.

Aabenraa, SVZeliassens Kontor, SsnäerZacle 12,
äen 1., 8., 15.. 22. og 29. Kl. 14-".
"psnäer, ^mtsbuset, äen 11. oZ 25. Kl. 14
tinglev, l'ingleVbus, äen 18. Kl. 14.
I^gZumliloster, tlotel I?o^sl, äen 10. Kl. 15^.
SkWrbMk, kablings ttotel, äen 24. Kl. 15-w.

I

Mandag, den 2. Juni aabnedes haderslev Afdelings
konsuleut-kontor paa Amtshuset i Storegade, i samme
Lokale som for. under Navnet:

^ ^

^oktlunä, Trösel,' ttotel, äen 17. Kl. 16^o.
koääinZ, ttotel Rsääing, äen 4. Kl. 14^.
InvsUcker oz ekterw-lts. ssmt I?e»tesnsszere

!,t 6ore kruö ai äisse Konsultationer, maa senest
v.w

K-. k,i>ken cke -.zter at zi«e

2 OsZe mcien

M°-Uew In»z ><!°-

i LonäerborS, til kvilken Konsultation äe agter st
give I^säe, ivr at Veäkommenäes ^.kter kan blive meäbrag

beskaclizscle vz ^a>dns5
Mdslmz Na<ler5lsv
lnvali^skonsulsntkvniorst
ioi' ^adsfslsv ky oz kmt
88

rettiäiÄ moätaZer ^nmeläelser til samme.

Invaliäensevnet..

l^slston 1032

Kontortiden er fra 9—12 og 2—4, Lordag 9^—12.
Vi henstiller til Medlemmerne af vor Organisation, saavel som til enhver krigsinvalid og Faldnes Efterladte
indenfor haderslev Amt, i egen og i Organisations
Interesse, at lade alle Andragender til henholdsvis Invalidencrvnet og Invalideraadet behandle paa dette Kontor. Det har stor Betydning for Organisasionens fremtidige Arbejde, om vi vedblivende kan have et OverEftertryk

til Konsultationen.
l
Konsultationerne - Veä bvilke äer ikke er l^e,Ugbeä
til at blive IseZeunäerssZt — afdoläes kun, for ssaVlät!>IlXVne

.Krigsinvaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, Kasianiealle
äf „Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.

o

Znvalidekonsulentkontore! sor Haderslev By og Amt ZZ
Storegade 88 (Amtshuset)

^

-

Telefon 1092

?6er XriZsivvslitler oZ kalänes Lkterlaäte
gratis Ve^eäninA oZ Raaä i RentesaZer m.m.

Z

Kontortid 9-12 og 2-4. kordag. 9—

S St^, udkommer^ e^en Gang maanedlig. og koster ^ Ore pr^ Eksemplar.
Trykt i Z. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon

cz

-u

Medlemsblad
s»r ?-r-m»s-n s°r Md--i«dl«e kr,g-b-Itadia-d- °g ?°ld»e- Es'-rwd,Ilr.

ö I

'.s

De« 1. Aagufl 1TZ»

I

Aorgmig

Vort 6. Sommerstævne i Tsnder
Sondag. den 10. August 1SZ0

v-d T°r°°, i T°nd°r

°°d I-nd-r

Velkommen til Tsnder!
oreningen for sonderjydske Krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte i S o ..dcrjyilan^ der .
Aar afholder sit aarlige Sommerstcrvne i vor By Tender, byder >eg Hernie p
Borgerskabets Vegne en hjertelig Velkomsthilsen.
Under Krigen har Tender By som Lustskibshavn vceret et ^ampomraade. og ku
en gunstig Skcebne har bevaret den for umiddelbart at blive overrasket af krlgshan mg gamle smukke Vidaa-By byder derfor en alvorlig og vcerdig Ramme for Forenmgens Sam
kornst og bringer dens Bestræbelser fuld Forstaaetse i Mode.
^
Ornater
Maatte det af Foreningen af «gte Menneskekcerlighed baarne Arbe.de b«re 3 ^ ?
Ud fra deu Tanke hilser Tsnder By alle Krigsinvalider og Efterladte hl-riel,g vel o
ovsker Eders Sammenkomst et godt Forlob og gode Folger. - Velkommen.
Tsnder. i August 1930.

^oys.

Side 34

Ar. 5

„Krigs-Invaliden"

Program.
gruppe Hamburg des Reichsbundes der Kriegs
kl. 9—11'^ Modtagelse af Gocher.
beschädigten und Kriegerhinterbliebenen und
Fællesspisning med Underholdningsmnsik i
12
Gauleiter Smedemann, Hamburg,
„Schntzenhos".
kl. 4
koncert, Borneforlystelser, Skiveskydning, keg130
Afmarch til kirkegaarden. hojtidelighed ved
lespil
om værdifulde Gevinster og Tombola.
Mindestenen. Tale af kammerat Borgmester
I
Pauserne
fremviser «Männer Turnverein
Thomsen. Tonder, og kammerat Byraadsvon
1865"
gymnastiske
Ovelser.
medlem Viggo hansen, haderslev.
„ 7
Lodtrækning.
Mode paa ..Schützenhof«. Tale af Enkefru
.. 8^ Feskbal paa ..Schützenhof".
Schmidt. Hamburg. 2. Vorsitzende der OrtsEndnu er der Tid til at tage sin Beslutning om at deltage i vort Sommerstævne. Selv om man ikke har
teanet sia i Forvejen er der Adgang for enhver, der omend i sidste Time bestemmer sig til at deltage, husk at
jo flere der moder, desto bedre vil Stcevnet lykkes. Alle Medlemmer har en Pligt, at mode, for at vi udadtil kan
vise vor Sammenslutnings Styrke.
Velmodt i mange Hundreder den 10. August i Tonder

Til Sommerstcevnet.
Udvalget er nu i fuld Gang med Forberedelserne
til vort 6. Sommerstævne. Om faa Dage kan sidste haand
lcegges paa det store Arbejde og Tonder By vil klcedt i
Festdragt, voere rede til at tage mod de mange Gocher
der uden al Tvivl vil stromme til fra alle Retninger af
vor Landsdel. Efter det Program der bydes os fortjener
Festudvalget, at Stcevnet maa lykkes. En anden Tiltrcekningskraft af ikke vcesentlig Betydning er vel nok
denne, at Stcevnet i Aar er lagt ud til Vestkystens
hovedstad Tonder.
Midt ude paa Sletten ligger den oeldgamle By
Tonder, som allerede ncevnes i Oldbreve 1214. Allerede
1238 grundlagdes her et Graabrodrekloster, et Bevis for.
at Tonder da maa have voeret ret betydelig, klosterets
Stifter var Ridderen Johannes Aafneson. 1243 fik Tonder
Lybek Ret. Lovhaandskristet, som dengang blev sendt
fra Lybek. findes endnu opbevaret i det kongelige Bibliotek i kobenhavn. Tonder er dermed den celdste By
med kobstadsprivilegier i hertugdommet efter Slesvig
Graabrodreklofteret laa mellem Vestergade og Slots
gade. Dets Kirke (Vor Frue) blev indviet 1247. I den
store Ildsvaade, omkring 1500, bromdte Klosteret, men
blev genopbygget. Efter Dndforelfen af Reformationen
fordreves de sidste Munke i September 1530, efter at
Guardianen Mels Tybo forgceves havde bedt kong Arederik om, at de maatte beholde Ly i klosteret, klosterets
hovedbygninger brodes ned og Materialerne anvendtes
til Slottets Bygning. Kong Christian den 3. skomkede
1543 Amtsskriveren Jacob von der Wettering klosterets
Grund.
^
Byens celdre historie er knyttet til Slottets. Det
har i Middelalderens kampe spillet en ikke ringe Rolle.
Fra Tonder Slot stadfcestede Hertug Valdemar IV 1284
Flensborgs Stadsret. 1285 indtog Kong Erik Tonder
og lagde det ode. Senere blev Borgen kongelig, men
1357 erobredes den af den holstenske Grev Adolf. Efter
Valdemar Atterdags Dod 1375 skiftede Slottet ofte Herre.
1375 til 1378 var det i Dronning Margrethes Voerge.
1378 faldt det i de holstenske Grevers hoender.
Ved hertugdommets Deling 1490 tilfaldt Tonder
Hertug Frederik (kong Frederik I); ved den anden
Deling 1544 Hertug Hans den 2Eldre af Haderslev og
efter dennes Dod, ved Delingen 1581, Hertug Adolf
af Gottorp og hans Efterfolgere.

y

Udvalget.

I det 16. Aarhnndrede er der bygget paa Slottet
i stort Omfang. 1533 til 35 blev det forsynet med Rondeller og Bastioner. En Udvidelse og Ombygning fore
toges 1574 til 80 i Hertug hans den Abldres Tid. Andre
Ombygninger fandt Sted 1583 til 85 og 1599 til 1600.
Ved denne Tid stod Slottet som en statelig Rencessancebygning. — Il sidste Halvaar af det 17. Aarhundrede
blev Taarne og Fochningsvoerkerne brudt ned. Slottet
forfaldt i den senere Tid. Materialet anvendtes til andre
Bygninger. Til Slottet forte en 72 Meter lang Bro
til Dels Vindebro. Der er nu kun faa Rester af det
gamle Slot tilbage.
Fuldriggeren i Byens Vaaben fortceller, at Byen engang var en Havneby ved Vidaaens Munding. Gaar
man gennem Byens Gader, vil man kunde lcese meget
om dens senere Historie. Værtshusene fortæller om Tider,
da Byen var Centrum for den jydske Studehandel; Rin
gene i de gamle Husmure viser, at alle Byens Gader
har vceret fyldt med Kvoeg paa de store Markedsdage.
Mange Steder ser man de smukkeste Portaler, og selv ganske
smaa Huse har udskaarne Gadedore af den storste Skonhed. og vidner saaledes om at Tonder ikke for intet har
vceret beromt for sine Billedskoererarbejder.
De gamle Baggader, hvor Gavlhusene rykker tcet
sammen, fortceller at man bag de gamle Ruder har haft
travlt. Tidligt og silde har her flittige kvindehænder
raslet med kniplepindene, og her er de beromte Tonderkniplinger vokset frem.
„ . ^
,
Knipleknnsien kom hertil fra Holland. Den omtales
allerede omkring 1610 og har i de to efterfolgende Aarhundreder spillet en betydelig Rolle for Byen og dens
Opland. Den fra Slesvig indvandrede kobmand Johan
Steindecker organiserede i Aarene efter 1643 knipleknnsien
der fra omkring 1680 nndersioltet af kongelige og hertuqeliae Privilegier fik et stort Opsving og blev mdustnmcessig udviklet. Blomstringstiden var det 18. Aarhnndrede
Produktionen aftog paa Grund af r i n g e r e Eftersporgsel
cendrede Moder og konkurrencen med ^askmkmplmg.
Nu bliver der gjort Forsog paa at faa Kmpleknns en
frem igen, men denne hnsflidsgerning vil nceppe ku
tilfredsstille Nutidens Fordringer som Levevej.
I den danske Kirkesangs Historie er T o n d e r kenvt ^
ved, at Salmedigteren hans Adolf Brorson 172
virkede her som Preest og her har dig,et sorste Verwde °f i
sine Salmer. Han boede forst > det gamle bygfald ge
Organisthus. Kirkepladsen t. senere
W og ,r° .
Sommeren 17ZS i provst Schröders Hus. Smedegade S..
Storegade
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Men i anden Linie, da er det vort Maal at lcere hin
anden at kende for i endnu hojere Grad at udvikle kammeratskabsfolelsen. der er af vigtig Betydning for at opretholde vor Organisation.
Maatte dette Stoevne lykkes, saaledes. at Stcevnet
kan komme til at opfylde dets Maal i enhver henseende
og komme til at blive en kraftig og frugtindbringende
Indsats for vor Sammenslutning, og vi haaber at mange
kammeratinder, Kammerater og paarorende vil tilslutte
Stcevnets Betydning
er jo i forste Linie at demonstrere imod krigen og vise sig disse Bestrcebelser ved at komme til vor Stcevneby
Offentligheden at krigsofrene staar stoerkt sammensluttede. Tonder Sondagen den 10. August.

I det hus, som nu boerer en Mindetavle om ham, i det
gamle Rektorat. Kirkeplads 7, har han aldrig boet.
Ogsaa Omegnen ved Tonder er skon og kan sortoelle
Beundreren mangt og meget fra senere Tider, og alle
disse skonne Omgivelser vil vel nok voere et Besog vcero
oa man skutde tro, at vort Stoevne i Aar maatte blive
et ualmindeligt vellykket Stoevne.

Tyske Krigsfanger-Grave paa kirkegaarden i Lonches (Dep. Eure)
Dette Villede er velvilligt stillet os til Raadighed af:

„Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge E.V.

Elleve Tusind
krigsmsdre valsarter over Oceanet
Vi har allerede i en kort Artikel i Maj Udgaven
gjort opmcerksom paa, at den amerikanske Regering sender 11000 krigerenker og Efterladte til Frankrig for at
besoge krigergravene, og hertil skriver Arotz Zielesch folgende i „Berliner Tageblatt":
Grandios Gestus af et rigt Land. Verdenshistorien
har ikke nogen Egenskab derfor. Den amerikanske Rege-

Berlin.

ring inviterer 11000 krigsenker og Modre as amenkanske Soldater, som er falden i Frankrig, nl en Rejje
til Irankrig for at besoge krigergravene.
Det er bittert at tcenke paa for de efterladte i de
enropceifke Lande. De faar af Regeringen knap nok til
det nodvendigste til Livets Ophold, yI^^landels Ta
og derovre har en vceldig Plutokratis uden stort ^ s
kunnet skaffe 21 Millioner Mark til Veje for en Selskabsrejse for krigsenker og Krigermodre, en Reise, som vu
blive en Luksusrejse.
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Oa dog. denne Begivenhed har noget stort Overvceldende over sig. Til 30 000 Efterladte af amerikanske
Soldater har krigsministeriet i Washington sendt sme
Indbydelser. 40^ af Brevene kom tilbage som nbesorqeliae. Der er gaaet 12 Aar siden Krigens Ophor og
Tusinder af disse kvinder er flyttet bort, og mange er dode.
Mindre end halvdelen af de amerikanske Modre er endnu i Live. I det hele fandt man kun en Tredjedel af
dem som kunde komme i Betragtning som ncermeste Slcegt"^^Allerede i denne Sommer vil 5640 af disse kvinder
som den amerikanske Regerings Gcester, rejse til Europa.
Aor hver enkelt kvinde er der ydet en Sum as gennemsnitlig 3 500 Mark. Det er ligegyldigt, om det er en
kvinde fra et velhavende hjem eller om hun er fra et
Aattighjem. ligegyldigt hvilken Race de tilhorer, lige-

Der Invalid.
Da sitzt er nun. der brave Mann,
den keiner recht vertragen kann
und den man auch, wie still er ist.
in seinen Qualen gern vergißt.
Er hat ein abgehärmt' Gesicht
und seine blasse Lippe spricht.
„Ich Hab' gekämpft fürs Vaterland,
ich reinster aller Toren,
Hab' hingereichet Herz und Hand
und Hab' mein Blut verloren.

gyldigt om hun har Penge til at rejfe hele Jorden rundt
eller om hun aldrig har vceret udenfor sin Aodebys
Groenser, uden Aorskel vil de blive befordret i luksiofe
Vogne og paa Skibene i l.-kl. kahytter, og de vil blive
indlogeret i l.-kl. Hoteller. Desuden faar de udleveret
Dagpenge. De hojereRegerings-Embedsmcend fra U.S.A.
faar i Dagpenge og Dioeter paa deres Rejser daglig 6 Dl.
Men da vil disse kvinder saa 10 Dollar om Dagen til
deres ekstra Udgifter. Det vil sige, at de faar hver
42 Mark om Dagen, ved Siden af fri Rejse. Logi og
Forplejning. — Naturligvis en ekstra Gave.
Ara det Ojeblik, hvor disse kvinder forlader deres
Lejlighed har de ikke behov at sorge for noget som helst.
Ikke en Cent behover de at betale. Der er sorget for
Aorere, saavel som Raadgivere. Til dette Aormaal er
der afkommanderet talrige amerikanske Officerer.
Ved dette enestaaende Foretagende blev enhver Bureaukrati udelukket, hvilket er for mangt et evropceisk
Land indtrykssuldt og beloerende. kvinder fra samme
By eller fra samme Stat vil komme til at rejse sammen
for at de ved noermere Tilslutning vil komme til at fole
dem mere hjemme. Den Rcekkefolge, i hvilken disse kvinder fra de enkelte Stater skulde rejse, blev ved en hojtidelig Lodtrcekning udtrukken af Arn President Hoover.
Det forste Lod faldt paa Nebraska. Det er kvinder fra
alle forskellige Stater, endog fra hawai og fra den vest
indiske O Porto Rico. For det meste er det kvmder i
70-Aars Alderen, nogle er endog i 80-Aars Alderen og
nogle er endnu oeldre. Med den umaadelige hojagtelse
som Amerikaneren i det hele taget udviser overfor Kvinder, er det ganske naturligt, at der bliver udvist den
allerstorste hensyn til disse. Man kan sige, at der ingen
Embedsapparat gives, der ved Siden as Pengene har den
Evne at gennemfore en faadan Valfart.
^
,
Denne Rejse skal ikke vcere en Sorgerejse. Den skal
vcere en Rejse, som de gamle Damer skal nyde. Man
aiver dem to Dages Ophold i New-Hork gg i Paris, for
at de kan bese Byen. Museer, og hvad der ellers bydes
paa en Aornojelsesrejse. Denne mcerkelige Nation
hinsides havet vil gennem denne Rejse, som bliver foretaaet mellem Alvor og Livsgloede, takke disse kvinder
for det Offer de bragte for 10 Aar siden.
Det er et Lands Gestus, hvor der under al dets
hiaen og Strceben efter Dollaren er et Barns Aolelse
der regerer. Vi maa ikke vredes paa dette barnlige Smdelaa da det ikke ser. hvorledes den patriotiske Hyldest
til disse 11000 kvinder vil genspejle sig som et forvromaet Billede i Hjertet af de Millioner af evropoeiske kvmder
som aldrig mere finder ud af Sorgen, der altid vil
arcemmes over det ufornuftigste og frygteligste der er
passeret i et kultiveret Aarhundrede.
Und war so unklug, mich zu weih n
dem Drange dieser keilerein,
die unser Volk vergiftet.
Ich war der Narr, der alles tat,
was man ihn hieß und der sich hat
sein Unheil selbst gestiftet.
.
Ich war . .. Doch still! ich war em Mann,
wie man ihn eben brauchen kann,
Hab' tapfer auch gestritten.
Und Hab' im Kampfe manchen Schmerz
ertragen bis ans tiefste Herz,
Hab' schweres Leid erlitten.

Side 37

.. K r i g s - I n v a l i d e n "

Nr. 5

Und lieg ich morgen auch im Schrein,
gräbt man in Erde tief mich ein,
ist darum nichts verdorben.
Es heißt: «Da liegt nun wieder so
ein armer Teufel, sind wir froh,
daß endlich er gestorben!"
So stehts. mein liebes deutsches Volk.
so stehts um deine Helden!
Doch hat man leider keine Zeit.
von ihrer Not zu melden.
Man sieht sie nicht, wie stille sie
umher im Dunkeln schleichen
und sieht nicht, wie sie hungrig gehn
und mehr und mehr erbleichen.
Das ist die namenlose Schmach,
die uns'rem Volk wird bleiben,
daß man gewagt, den braven Mann
erst in den Kampf zu treiben,
um ihn. wenn er zurückgekehrt
hilflos an Stock und Krücken
beiseite schiebt, ihn liebeleer
mit Achtung zu beglücken.
Albert Streit d. ). (Johannesberg).

QkiK. Zek-tMG-r
» :-U " i»^K-

Mindestenen for Verdenskrigens
faldne i Lebol
Ved Vejen fra Tandslet til Lebolgaard har Lebol
Kommunes Beboere, navnlig paa Jnitativ af Gaardejer
Hans Hansen sen. rejst en Mindesten for kommunens
Faldne i Verdenskrigen. En Granitsten med kors boerer
folgende Indskrift:
Til Minde om de Faldne fra Lebol kommune i
Verdenskrigen 1914—18.
I.Lorenzen * 3. 5. 1870 t 17. 4.1917

I.Bonefeld * 19.3.1872 5 27.10.1918

Res.-Lasaret Flensborg

Kreds-Sygehus, Ssnderborg

I. Jessen * 7. 5. 1890 5 22. 2. 1915

Hvil sodt i hjemlig Jord.
H. Andresen * 29.9.1897 t 18.10.1908

P. Schmidt* 12. 9.1895 t 10.10.1917

Lipno, Polen

Frankrig

Derdnn, Frankrig

Chr. Schmidt * 12.6.1893 511.9.1916

Ehr. Hansen * 26.3.1881 5 6. 6.1916

m. Petersen* 18.3.1887t 12.10.1918

Somme, Frankrig

Madaleine, Frankrig

Omsk, Sibirien

H. Jessen * 8. 3.1892 t 10. 12. 1916

Hvil sodt i fremmed Jord.
Mindestenen blev asfloret den 26. December 1920

Liamac.
Organisationer af krigsbeskadigede og krigs
ofre i Fredens Tjeneste.
Reichsbunds Tjeneste for Freden af Chr. Pfändner, Berlin.

Efter Artikel 1 i Eiamac's Lov tilhorer vort Arbejde
folgende Maal:
a) Genoprettelse og Fremme af en regelmcessig
Forbindelse mellem Organisationer af krigsofre og
tidligere krigsdeltagere fra alle Lande; b) Varetagelse
af krigsofrenes og tidligere krigsdeltageres materielle

og aandelige Interesser; c) Virksom Medarbejde ved
Forbedringen af Forbindelsen mellem Folkene og
Bevarelse af Verdensfreden.
Alle Organisationer der har tilsluttet ftg Emmac
har derfor den Forpligtelse, at voere virksom i alle ovennoevnte vigtige Formaal. ?Iaar det virksomme Medarbejde for en Forbedring as Forbindelsen mellem Folkene
og Bevarelsen af Verdensfreden forst ncevnes i Artiklens
3. punkt, er dermed ikke sagt. at denne Opgave jkai
betragtes som 3. kvalitet, eller som om Betydningen as
dette Sporgsmaal kun er en Biting. Eiamac har tvoer imod indtil nu gennem dens Arbejde og scerkg gennem
Forhandlinger paa de aarlige kongresser tydelig gi
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Krigen og en retfcerdig Likvidation for de i krigen deltil Kende, at Aorstaaelsen mellem Folkene og Bevarelsen tagende Lande. Det er kommet anderledes, men Reichsaf Verdensfreden er en af de tidligere krigsdeltageres
bundes Aand blev den samme. Efter Tysklands store
vigtigste Opgave, og har gjort sig det til en Pligt tU statspolitiske Omvceltning. Aflosning af Monarkiet gennem
det yderste at bekoempe krigsbegejstringen.
.
Republikken. Militoer-Eensnrens Fald og efter Ophcrvelsen
10 Millioner Sonner fra alle Lande der har deltaget
af de af Militærmagtens bestemmende Forbud (1. Fori Verdenskrigen stiller de krigsdodes hcer. Deres Modre manden kammerat knttner var det bleven forbudt af
oa hustruer fra Loire, fra Rhinen. Donau. Wolga. den Overftkommauderende at virke for Reichsbund, efter
Middelhavet, Themsen og ved Michigan Soen foler paa hans Indtrædelse for en Aorftaaelfesfred) var det muligt
en og samme Maade det Tab. som er tilforet dem genfor Reichsbund ogsaa — hvad den hidtil havde varenem Aorkrigsdiplomatiets sidste Slutnmgsvisdom. Paa t^et -- at optage statspolitiske hensigter i sit Program.
kulturens Omraade var det Tabet af alle Lande s Paa sin Rigskonserenz i Marts 1919 og paa Bundestag
Millioner af Soldater, det daarlige Erhverv og s«rl g i Maj 1919 har den programmæssigt udtalt: „at dens
de efter krigen ikke scerlig opmuntrede politiske Forhold rette Maal for en erhvervsmæssig Sikkerhedsstilling af
der gav Anledning til. at krigsbeskadigede. krigsdeltagere
krigsbefkadigede. krigsdeltagere og krigsefterladte genog krigsefterladte i alle Lande kom i Tanker om. nem Lov og Forsorg kun kan opnaas i en Stat. hvor
at efterkomme de Dodes Testamente og et hoMdeligt der er ordnede Forhold, og gennem Folkets frie Vilje."
Lofte om at Begejstringen for krigen og alle Tilmtet- Paa den andenBnndestag i Würzburg (1920) blev under
aorelser maa afloses ved at arbe)de for en Aorstaaelse de den Gang endnu forvirrende Forhold den Beslutning
mellem Folkene og Bevarelsen af en vang Fred
Efter taget, at Reichsbund bestroeber sig for en international
en saa stor krig og overmaade lang vedblivende svcer
c.
- r » erhvervsmæssig'Rystelse har dette Arbejde ikke vceret Sammenslutning.
Disse Grundsætninger tro har Reichsbund forsogt i
helt let oa der vil endnu i Fremtiden voere mange Besvcerhele Tyskland at virke for Tanken om Indforetse af
ligheder at overvinde. Det goelder bare om, ikke at lade
Voldgiftsret, Afrustning og Aorstaaelse mellem Folkene.
sia forvirre af Mennesker, der bebrejder Aorstaaelses- Naar den i Dag endskont mange Angreb og yderlighed
vennerne, at staa i fremmede Landes Tjeneste og forraade
fra venstre og hojre er den stcrrkeste Organisation mcd
deres eget Acedreland. Et Arbejde paa internationalt
omtrent 500000 Medlemmer, saa ligger deri Bevis s^r.
Omraade betyder ikke at modarbejde sm egen Nation,
at Reichsbunds statspolitiske Standpunkt og dens in^rmen vcere paa Spor efter overnationale Arbejder, Sog- nationale Opfattelse videst muligt billiges og understottes
ning efter Aorstaaelse og at skaffe Muligheder for, al af de tyske krigsdeltagere. Denne Tilslutning har ogsaa
der under Iagttagelse af de forskellige Nationers E)en- vist sig ved alle offentlige Bekendtgorelser og ved alle
dommeliahed udveksles gensidig Aorstaaelse, söge for sig Mindehojtideligheder over de i krigen faldne kammerater.
selv at opnaa det hojefte Kultur-Trin og en erhvervs Altid og overalt har Reichsbunds Talere slaaet til Lyd
mæssig Leveringsdygtighed. Og hvor meget kunde vi i for Aolkeforftaaelfen. altid har de tilbagevist Racekampen
Daa have vcert videre paa denne Vej, naar krigen og krigsbegejstringen ligesom de altid ved enhver Le)fra 1914 — 18 med al dens Aolger kunne have vceret lighed har tcenkt paa andre Rationers Lidelser og mmdet
forhindret. Desmere gcelder det nu om at faa det for- deres Dode. Altid har Reichsbunds B e k e n d t g o r e l s e r
tabte udlignet.
^ .
modtaget den stoerkeste Opmærksomhed og Undersiottelse
Dette Aormaal har Eiamacs aarlige kongresser be- saavel blandt Befolkningen som ved Offentlighed. Saaskoeftiaet sig med til Dato. Naar vi i Dag i Tyskland, vidt Lejligheden tilbod det selv at voere med. vil man
Frankrig, Osterrig. Polen, Tjekkoslovakiet og Bulgarien kunne huske Reichsbunds imposante ^undestag 1927 i
alle store og bestemmende Organisationer tilhorer den 5ambora Indenfor krigsofrebevoegelfens Historie har
internationale Sammenslutning Eiamac, saa er det alle- endnu aldrig en Organisation vceret Genstand for en
rede at bogfore som et overordentligt stort Aremsknot. saa stor Ovation som det var Tilfceldet i hamborg genDet fcelles Arbejde der udfores paa vore kongresser og nem Reichsbanners store Tilkendegivelse.
....
Bestyrelsesmoder, hvor de forskellige nationale Meninger
De franske kammerater, Delegerede fra de franske
oq Erfaringer udveksles, tilbereder den vigtige Jordbund Organisationer, som deltog i ^/ichsbunds Bundestag i
for en Enkeltvirksomhed indenfor Landet af en tilsluttet Hamborg, har ogsaa bidraget til det store Udfald. Den
Organisation,
„ ^
ene oq anden har vel nok ventet en kotigere i Stedet
De enkelte Organisationer har en Ret til gennem for den af Bundestages forbered!- gl-deUge
W^gdet internationale Meddelelsesblad fra Tid til Tid at ZNodlaaelse. Tyskeren selv. i S-erdeleshed de der bor
blive underrettet om de Indstillinger fra alle tilsluttede ved kyslerne, er ikke scerlig modtagelig for pludsellg
Organisationer og om det Arbejde der foretages indenfor ^olelsesovbrusning; desto mere har Tildragelser«
i
deres eget Land. Jeg folger en Impuls fra kammera
hamborg en grnndl-eggende Betydning,
^
Pichot fra Union de Federale, naar jeg i det estersol- i Hamborg har Reichsbund > de sa gende Z Aar - paa
gende giver et sammentrængt Indblik i Reichsbunds Grund as sin stats- °Z tt/dspolit.sk- ^
.
Virksomhed.
^
....
en glimrende Opgang, >del vi lalle Z24SS0
^
Reichsbund er oprettet af en lille kreds maalbevidste i Slutninaen af 1926 og kan nu ved Udgangen as
kammerater i Berlin i Maj 1917, oprettet, med den tcelle 475 000 bidragydende Medlemmer. Reichs
udtrykkelige Bekendelse, som en ny Organisation, der i opnaar 500 000 Medlemmer eller °°erskr.der delle Tal
Princip er afvigende fra den Aand der herskede l den endda, naar man iberegner ^ Medlemmer de p
tidligere krigerforening. Den vendte sig en Tid mod en Grund af daarlige erhoerosmoesfige Afhold er s S
nationalUret soerlig imod 3. Klasses Valgretten i Preußen. for Mdragsydelfe. Med Zamillepaarorende
Den forsogte midt under Krigen, under besvoerlige bund el Aolgefkab paa fl
En stor 0rg
Omstændigheder med Militcer-Eensuren. et Sammenarbejde sation har selvsolgelig. med henblik paa den F
med alle Aorstaaelsesvenner at faa en hurtig Ende paa
^e

Mllioner^
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er udsat for, den Pligt, at foette voldsomme Modsigelser maa se at forsoge at betale den dem formodende
i Bevcegelse, at troede ind i Offentligheden for at frem tilkommende Del og se at gore sit til for at faa alt i
skynde den smukke Tanke om Udvikling af Folkeforsiaa- Gcenge igen. I Tyskland har der angaaende Boeringen
elsen. Denne Opgave fik vi scerlig tildelt sidste Aar, da af krigslasterne voeret kendelige kroefter i Gang, som i
Sporgsmaalet angaaende Dawesplanens Aflosning gen forste Linie vilde forsoge at faa Lasterne overvceltet paa
nem Iongplanen var fremme og hvor man diskuterede den gennem krigen og Inflation forarmede Folkemoengde.
Sporgsmaalet om en fredelig og definitiv Likvidation Ogsaa herimod har Reichsbund gjort et kraftigt Modstod.
af Krigen. De Mennesker, som altid taler for det enfoldige I et Foredrag „krigsofreforssrgelsen og Finansresorm",
Ordsprog, at det dog havde voeret bedre under Monarkiet som blev holdt af Bundesformanden paa en Gautag i
end under Republikken og ak det alle Tider er bedre Berlin i Oktober 1929, gik man skarpt imod Planerne
hos alle Mennesker for en krig end efter denne har om Grundejernes Aflastning af krigskosterne. Dette
ogsaa forsogt at paavirke Folket deres Anskuelser, men Foredrag blev i et Oplag paa over 1 Million udbredt over
stiltiende fortier disse, at Aarsagen til den store Fotksnod hele Tyskland. Disse Flyvesedlers Indhold og deres Inder den af Monarkiet forte krig. Overst stod det saa- tryk paa Parlamentarismen maa vi tilskrive, at den af
kaldte hugenbergske Folkeonske, som gloedeligvis har lidt Industrien onskede Fjernelse af Industribelasiuingen (en
Skibsbrud. Ved Folkeonsket havde omtrent af de Stem- Forholdsregel fra Davwes-Planen) ikke er indtraadt.
meberettigede tegnet sig 10 "/o, og ved Folkeafstemningen Den tyske Industri maa indtil videre boere de efter
vifte det sig at der blandt de 42 Millioner Stemme- Dawes-Planen efter vor Opfattelse retmoessige Forplig
berettigede noje var rundt 5,8 Millioner der havde til telser.
Det er kun faa henvisninger paa de almindelig
sluttet sig den saakaldte Hugenbergske ..Frihedstov". Ud
fra sin almindelige statspolitiske Indstilling har Reichs- store Tildragelser i Tyskland, der afloegger Vidnesbyrd
bund gennem sin Bundesavis vendt sig imod saavel om Reichsbunds utroettetige Arbejde i Tjeneste for Folkedet hugenbergske Folkeonske som mod Folkeafstemningen. sorstaaetsen og Fredens Bevarelse. Alt dette Arbejde,
Scerlig til Mrgelse for de endnu levende tyske kriger- som i det store er bleven gennemfort af Centralen og
foreninger er der gentagne Gange bleven udstedt Aab- Gauerne, skyldes vcesentlig det forberedende og tro Arraab til samltige tyske krigsofre. Resultatet er heller bejde af vore tusindtallige Funktionoerer. hvis Udholdeui.ke udebleven. Man klarlagde vore kammeratinder og hed og Mojsommelighed her scerlig skal henvises til. Netop
kammerater, at Interessen for de Forsorgelsesberettigede dette enkeltmandsarbejde er det som forbereder og gor
vnde lide mest under en almindelig Uorden af Statsfinan det muligt at geunemfore Reichsbunds maalbeviste Arserne og ved en eventuel Gentagelse af en Valutakatastrofe. bejde og dermed har Reichsbund i Almindelighed ogsaa
Der blev henvist til, at naar det ikke vilde lykkes at til- kunnet udbrede Forstaaelse for Eiamac i Tyskland.
berede Jordbund for en fredelig Genopbyggelse gennem
en fredelig Likvidation af krigslasterne, saa vil de spirende
Ciamac.
Aander fra hugenbergs Lager uojagtig som andre vcere
prisgivet al Nod og Elendighed.
Ciamacs 6. Aarsmode afholdes fra 25.^28. Juli i
I Dag er denne Fare i Tyskland een Gang for Paris med folgende Dagsorden:
alle forbi. Forstaaelsesvennerne har sejret, Protokollerne
fra Haag - Konferencen er med stort Flertal bleven 1. Valg af Generalforsamlingens Bureau. 2. Beretning
vedtaget i Rigsdagen. Atter en Sejer af Stresemann over Ciamacs internationale Fredsarbejde, Referent:
og Briands saa fremragende videreforte Locarno Politik; Karkoßka-Polen. Formand for Bestyrelsen for Ciamac.
men ogsaa et Bevis for, at man ved vore Venner i 3. Forudsoetniugerne for en varig Fred: Voldgift, SikkerUdlandetikke skal overvurdere Modstanderens Indflydelse hed, Afrustning. Referenter: Cassin-Frankrig og Roßfor en fredelig Forsiaaelse. Den journalistiske Bekostning mann-Tyskland. 4. Omfang af den Skade, som giver
og Propagandabeskoeftigelsen er ikke til at forligne med krigsofrene Krav paa Forsorgelse. Bidrag til Opstilling
det virkelige Tilhoengerskab. Deres Tilhcengere, der taler af en international Forsorgelseslovbog. Referent: Dechamp.
til Folket paa folgende Maade: „saadan kan det ikke Generalsekretariatet. 5. Tuberkulose ved krigsbeskadigede
vedblive at gaa, der maa ske en Forandring," er absolut og krigsdeltagere. Referent: Dulsuc-Frankrig. 6. De
i et Mindretal, hvilket de forskellige indre- vg udenrigs krigsblindes Rettigheder. 7. Vedtoegtscendringer. 8. Valg
politiske Tildragelser, siden den gloedelige tyskfranske af Bestyrelsen.
Forud for Aarsmodet gik et Bestyrelsesmode den
Tilnoermelse, tydelig viser. Det er jo naturligt at det
for et Folk ikke er en Biting paa hvad Maade krigens 24. Juli. Begge Moder, i hvilke vor Formand. Andresen
Laster fordeler sig. Mange Millioner og Milliarder er Tender deltog, afholdtes i Universitetet (Sorbonne) i Paris.
nodvendige for at reparere alt det, hvad der gennem De delegerede blev modtaget af Ministerpræsident Tardieu
Krigen er bleven odelagt. De i krigen deltagende Nationer og af Paris' Borgmester. Et udforligt Referat over
og de forskellige Folkesamfund fra de enkelte Nationer Moderne folger i noeske Nummer af „Krigs-Invaliden".

De belgiske krigsinvaliders Rentesatser.
De belgiske krigsinvaliders Rentesatser fastsoettes
efter den nedsatte Erhvervsevne, Militoertjenestegraden,
de noermere Omstoendigheder af Suudhedsbeskadigelsen og
efter den aarssagelige Sammenhoeng mellem Militoertjenesten og Sundhedstilstanden.
Foroeldre har kun krav paa Rente, saafremt noermere Efterladte ikke findes. Foroeldrerenten ydes imid

lertid kun, hvor der er Trang tilstede. Dyrtidstilloeg til
Renten ydes alle Foroeldre, hvis Indkomst, iflg. en mindre
Udmaaling, er skattefri. (For Eks. i Bryssel 7 500 Fr.
aarlig.)
^
,
Forskrifter om Afkortning af Renten i Tilsoelde as
Tilstedevoeretsen af anden Indkomst bestaar ikke.
Rentesatserne er bleven mangfoldige afoendret og
tilpasset Udgifterne til Livsunderholdningen. Oe belg,jke
Krigsinvalider har hidtil haft den Fordel, at hver krigs-
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beskadigelse scerlig for sig blev vurderet, saaledes, at der
var krigsinvalider, hvis Invaliditet var anerkendt med
mere end 300^, medens man i Tjekkoslomakiet vurderede den samlede Formindskelse as Erhvervsevnen og vetober sig ikke mere end til 100 "/o.
For kort Tid siden blev alle Rentesatser forhojede
Den hojeste Rente uden Plejetillæg belob er sig n
56833 belg. Ar. og den hojeste Rente med Tilloeg af
Bleietillcea paa 64 033 belg. Ar. aarlig. ^r svarer til en
Maauedsrente henholdsvis paa 4320 og 4800 osterngske
Kroner. Selvfolgelig blev Svcrrbeskadigte-Renten forhoiet
i et betydeligt Omfang, medens de mindre beskadigede
beholdt den samme Rente eller en i Forhold dertil rime
lig Forhojelfe.

Saa mangt et sidste Smil endnu
om blege Loeber bceved',
mens Sjoelen alt mod himlens blaa
paa A5t'rens Bolge fvceved.
Fra mangt forpinte Bryst der slap
en Ed saa dybt forbitret
imens de smukke unge Troek
i sidste Smerte sitred.
Hver sogte med sin sidste Kraft
fra Dodens Greb at ile,
mens hjertet som af kampen trcet,
gled mod den ev'ge hvile.
Anna Hartvigsen.

Til samtlige Afdelinger!

Aleääelelse tra InvaliäenXvnet.
Man skal herved tillade sig at henlede alle AfdelinKon8ultation 5or militsere Invaliäer og 8aaäanne8 efteraers kasserere og Forretningsforeres Opmærksomhed paa,
at Ekspeditionen for ..Krigs-Invaliden" kuu kan fregne laäte samt I^sntean8gZere vil af en I^äsenäing irs I^ssvnets
kvartaarlig (1. Januar, 1. Apnl, 1. Juli og 1. Oktober) Kontor i ^uHust ^Vlaanell I9ZV blive aidolät i
ttsäersleV, ^mtsliuset,
^
med Bostvreseuet, oa at der ved hvert kvartal afregnes
äen 6., 13., 20. og 27. fra Kl. 10—12 oZ 14 17.
for det ved kvartalets Begyndelse anmeldte Antal Abon/^sbenrss, SVöeksssens Kontor, SsnäerZaäe 12,
nementer. Og da Krigs-Invaliden fra og med 1. Apnl
äen 5., 12., 19., og 26. Kl. 14»».
d. A. ifolge tagen Beslutning paa sidste Aoellesmode i
I'onäer, ^mtsduset, äen 15. og 29. Kl. 14^.
Tinalev er obligatorisk, maa alle Afdelinger til Bladtinglev, ^inZleVkus, äen 22. Kl. 14.
udvalget afregne med det fulde Antal Medlemmer.
I^sZumliloster, ttotel l?o^sl, äen 8. Kl. 15^.
For at nndgaa for store Tab af AbonnementspenZkserbseli, /^sblinZs Stotel, äen 28. KI. 15^
aene skal Bladudvalget herved henstille til alle Lokalaf
^oktlunä, Trösel,' ttotel, äen 14. KI. 16 so.
delinger. saavidt muligt, i Fremtiden at benytte sig af
ksääinZ, ttotel I?sääinZ, äen 7. KI. 14
tre forskelliae forekommende kategorier, nemlig: oi
Invaliäer oZ etterlaäte, samt kentean8gZere, 8om sn8ken
gnsker -- naar scerligt Onske ikke fremkommer fra E^pe- st Sore Krug af äi88e Kon8ultationer, maa «ene8t 2 vage mäen
ditionen - ingen Listefortegnelse tilsendt, men kun Med- äen Dato paa kvilken äe agter at Zive ^säe, meääele Invalläei'SonäerborZ, til Silken Konsultation äe agter at
delelse om: Ny Tilmeldelse af Medlemmer. Jnddra- n^net
give ^oäe, ivr at Veäkommenäe8 /.kter kan dliVe meäbragt
qelse for Medlemmer, der udmelder sig af Foreningen til Kon8ultationen.
oa Omflytning af Medlemmer til en anden Afde mg
Konsultationerne — Vkä liVilliL ^er ililiL er l^eili^nea
med Oplysning om til hvilken Afdeling Medlemmet er til at blive lseZeunäersoHt — aikoläe8 kun, for 8aaviät ^Isevnet
rettiäiZt moätaZer ^.nmeläelser til 8smme.
flyttet.
Invaliäen-evnet.
Disse Meddelelser maa voere - for at voere gyldige
fra det forstkommende kvartals Begyndelse - Ekspeditionen i hcende til senest den 20. i Maaneden forud for
kvartals Begyndelsen, f. Eks. til Oktober Kvartal maa ^ MMekonsulenlkonlorelsor Haderslev Vy og Aml ^
de voere indsendte inden den 20. September. Meddelelser ^
Storegade 88 (Amtshuset) - Telefon 1092
^
der indtræffer efter ncevnte Tid kan forst forventes eks^äer Xri^sinvaliäer oZ kalänes Lkterlsäte
pederet til det ncestefterfolgende Kvartal, og Afdelingen °
Zrstis Ve^leäninZ
Rsaä i Rentesaxer m. m.
maa indtil da betale for det ved kvartalets Begyndelse Z
^
kontortid 9—12 og 2^4, Lordag. 9—12
Z
anmeldte Medlemsantal.
Ny Medlemmer kan godt tilmeldes tit enhver Tid
idet der saa for disse vil voere at erl«gge Abonnement
for 1 - Z Maaneder for det kvartal > hvilken AnmelN t s Slags Gnmmifodtsj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.
" stetBwdudv-Ig-l.
Nl. Moller - Brohovedvej 3 - Sonderborg
Fra 1914-1918.
Der brast saa mangt et Livets haab,
saa mange lyse Dromme,
der hede bitre Taarer randt.
mens Blodet flod i Stromme.
Saa mangen kaldte paa sin Mo r
forinden Livet slnktes,
mangt Pigenavn lod som et Pust,
mens Ojet sagte luktes.
krigsinvaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg. kastaniealleö,
Eftertryk af .Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.

Artikler og Sporgsmaal m. m. til
iB
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver M"
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte
Trykkeriet.
Avisen er bragt paa Posthuset Torsdag, den 31. )ul..

Medlemsblad

! ^

^

for Foreningen for fsnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar. k

I

^

Den 1. September

INZll

I ?.

Aargang

Vort Sommerstcrvne i Tonder
Det af Borgmester Johs. Thomsen i sidste Nummer
af ..krigs-Invaliden" offentliggjorte ..Velkommen til
Tonder" med gode Onsker om Stcevnets Forlob og Folger,
er for det forstnoevnte Onskes Vedkommende gaaet i Op
fyldelse. Optakten bar Prceg af. at Tonder-Stcevnet
maatte blive vellykket. Ogsaa Vejrguderne viste sig
barmhjertige, og Vidaa-Byen stod allerede fra den tidlige
Morgenstund — en Sondag i August — nndt i Hostens
Travlhed, parat til at modtage sine Gcester. der denne
Gang var: „Ofre fra den store Verdenskrig 1914 18."

?esttoZet pas ^Isrcli til klintestenen.
Tonderanerne dannede en passende Ramme for
vort Sommerstcevne og gav fuldtud til kende, at de vilde
vcere med i Organisationens Arbejde for at bevare en
evig Fred, der kun opnaas ved et vedholdende og ihcerdigt Arbejde til klarlæggelse og Udvidelse af kundskaber
igennem Uddybelse af Brodersindet i Menneskeheden og
gennem Forcedling af Folkets Virken og Tanker.
Hele Arrangementet var godt og Festudvalget fortjener den bedste Anerkendelse. Om Formiddagen strommede der fra Noer og Fjern Gcester ind til Byen, der paa en

smuk ZNaade blev budt Velkommen i Festlokalet ..Skytteaaarden". Festen begyndte med. at der tidlig om Tlloraenen nedlagdes kranse paa Mndesmcerket over de i
krigen faldne fra Tonder By og paa Gravene af afdode
russiske Soldater. Der nedlagdes Kranse fra Bestyrelsen
for vor Organisation ..Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte" og af Repræsentanter
fra „Reichsbund der Kriegsbeschädigten" i Tyskland,
kammeratinde Enkefru Schmidt, hamborg, og kammerat
Schmedemann, Hamborg.

tl^tickeliZkeclen vecl klintestenen.
ril venstre 5«r Stenen ses Kam. LorZmester ^liomsen-Isnäer
kormanäen. ?r. ^näresen.
Vet Lienen Kammerat ViZA« l^snsen. l^aterslev.
Ved aodt 12-Tiden samledes ca. 150 Deltagere omkring de festlig smykkede Borde i Skyttegaardens Lokaler
til Fællesspisning, hvorunder fcrrlig deltog som 2Eres
gcester Amtmand Greve Schack, kammerat borgmester
Thomsen, som Repræsentant for Tonder By, H^etmgs
mand Pastor Schmidt. Fru bchmidt-Hambor^ Re^
tant fra den dervoerende Lokalafdeling as ..Reichsbuno ,
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Kammerat Schmedemann-Hamborg. Repräsentant fra rejse en Stemning mod Krig. idet vi siger: Aldrig mere
„Reichsbund", forskellige Byraadsmedlemmer bl. a. ogsaa Krig: A5re voere Mindet om dem der faldt!
Efter at Arbejdersangforeningen havde sunget «Ich
Formanden for Turistforeningen, Hr. kobmand Bai Nielsen,
Pressen osv. Politimesteren og Raadmand Thorvald Peter- hatt' einen kameraden" satte Processionen sig atter i
sen, var dog forhindrede og havde sendt en Hilsen til Stcevnet. Bevcegelse for igen at naa ind til Samlingsstedet; den
alvorlige Mindehojtidelighed var forbi, men den vil huskes
Formanden, Raadmand Ar. Andresen-Tonder, bod
lcenge af de, der overvoerede den.
med hjertelige Ord ATresgcesterne ligesom de ovrige FestEfter Hojtideligheden paa kirkegaarden blev der
deltagere Velkommen til Festen og udtalte sin
paa
Skyttegaarden holdt to Foredrag, nemlig af Fru
over at se saa mange af kammeraterne folge Indbydelsen.
Schmidt
og kammerat Schmedemann, Hamborg, om In
Et scerligt Velkommen til begge Repræsentanter for den
tyske Broderorganisation, dermed sine 5WOOO Medlemmer valideforsorgen i Hamborg og om den tyske Forsorgelseslov
horer til Verdens stcerkeste Krigsinvalide-Organisationer. angaaende Beskæftigelsen af svoerbeskadigede krigsinvalider.
Over det forste Emne talte Fru Schmidt. Hamborg. Hun
Borgmester Thomsen overbragte Tonder Bys bedste skildrede, hvorledes kvinderne heltemodigt havde baaret
hilsener, der som Tegn paa. at den sympatiserer med deres Del af krigens og Efterkrigens Byrder, og at der
Verdenskrigens Ofre, havde klcedt sig i Festdragt.
trods alle Vanskeligheder og al Rod krigen havde bragt
Kammerat Schmedemann-Hamborg, overbragte Hil- med sig. saa var det alligevel lykkedes at faa brugbare
sener og onsker fra „Reichsbund« og takkede for Indby- Mennesker ud af den opvoksende Ungdom. Der. hvor
delsen. Han udtalte sin Gloede over at vcere sammen Loven havde svigtet, havde man grebet ind med Forsorgen.
med saa mange kammerater og kammeratinder fra Efter en udforlig Skildring af Invalideforsorgen i Ham
Nordslesvig. Det var ham yderlig en stor Gloede at se borg. betegnede Taleren det som det vigtigste Middel til
det gode kammeratskabelige Forhold, der herskede mellem Vcern mod krigen, at Menneskene bliver saa kloge, at
de to Organisationer efter at de er bleven skilt. Selv de vil Fred og ikke krig. Da skal man ikke myrde og
om det er tunge Tider i Tyskland saaledes at Reichsbund bryde ned, men bygge op og nyde Livets Goder. Til
befinder sig i en Defensive, saa vil den dog vedblivende Slut opfordrede Fru Schmidt alle, der endnu ikke var
arbejde paa den fcelles Basis for Opnaaelse, gennem den tilsluttet Organisationen, til at melde sig ind, selv alle
internationale Organisation, af en varig Fred og For Modre, alle Kvinder skal voere med til at deres og alle
soning mellem Folkene, kammeratskabet fra for vil vi Krigsofres kaar kan blive bedre og voere med i Arbejdet
til alle Tider voere tro. (Bravo). Efter endt Fcelles- for Virkeliggorelsen af den evige Fred, der ikke er Utopi,
spisning takkede Ar. Andresen endnu engang alle Fest- men som kun kan virkeliggores ved et internationalt Arbejde.
deltagere og alle som havde flottet Sagen.
Derefter talte kammerat Schmedemand. Hamborg,
Derefter gik alle Festdeltagere i procession til kirkegaarden, hvor man samledes om Mindesmcerket for de om den tyske Forsorgelseslov angaaende Beskæftigelse af
200 faldne fra Tonder By. En dyb Stilhed herskede Svcerkrigsbeskadigte. efter hvilken enhver storre eller
over hele Forsamlingen og Tankerne dvoelede for en mindre Virksomhed skal ansstte en vis Procentsats
Stund hos dem der blev derude. Borgmester Thomsen krigsbeskadigte. Denne betegnede Taleren som en af de
holdt en gribende Tale, hvori han bl. a. skildrede krigens betydningsfuldeste og bedste sociale Lov i Tyskland, og
vekslende Billeder fra Augustdagene 1914 til November havde til Hensigt at forberede Jordbund i Danmark,
1918. Fra en fredfyldt Sommermorgen i Belgien til et hvor man endnu ikke havde indfort en saadan Lov.
Efter Foredraget, der blev paahort med megen Opkrigshelvede, hvori Menneskeliv ikke blev regnet og hvor
Menneskeliv og Skcebner blev tilintetgjort. Man skulde mcerksomhed, gav Formanden, Ar. Andresen, Oplysninger
tro, at efter dette store Millionoffer af Menneskeliv maatte om Aormaalet med Eiamac. den internationale Sammendet vcere forbi med alt, hvad der hedder krig; men des- slutning for krigsbeskadigede, og han sluttede med et
vcerre arbejder alle Landes klogeste Moend mere end begejstret Leve for den internationale Sammenslutning og
nogensinde paa Fuldkommeugorelsen af Mordvaabene. for den evige Fred.
Aru Hartvigsen, Bredebro, foreloeste et Digt o^n ikke
for at i den mest mulige korte Tid at tiliutetgore endnu
at
forglemme
de dode fra krigen, der gjorde et dybt
flere Millioner Mennesker. Borgmesteren haabede dog.
Indtryk
paa
alle
de tilstedeværende.
at Broderskabsfolelsen og de internationale SammenslutHermed var Talerrcekkerne forbi og Deltagerne spredte
uinger vilde gore deres til, at krigen ikke blev gentaget.
Han mindede alle kvinder om deres Pligt til at oplcere sig rundt paa Festpladsen for at tage Del i selve Festderes Born til at hade krigen, lcere dem at afsky krigen livet. Der var koncert, Borneforlystelser og Tombola.
og paa denne Maade hjcelpe med til at den opvoksende Undertiden var der Opvisning as Gymnastikforeningen
Ungdom kan vcere med i Arbejdet for en evig Fred og af 1865, der velvilligst havde stillet sig til Raadighed.
derved hindre, at noget tignende som det der skete i En- Der var Skiveskydning og keglen hos Kammerat Lange
(Centralhallen) om voerdisulde Gevinster. Ved
ropa fra 1914 til 1918 ikke skulde gentage sig.
Derefter holdt kammerat Byraadsmedlem Viggo fandt den store Bortlodning Sted. Alt i alt forlob Hee
Hansen, Haderslev, en gribende antimilitaristisk Tale. Vi Festen programmcessigt og Afslutningen paa festen
gribes vel alle af Vemod, naar vi gaar paa kirkegaarden, et Fesibal, der ogsaa helt igennem forlob paa en fesmg
. ...
men intet griber os saa vedmodigt end det, naar vi staar oa voerdia Maade.
Alle var enige om at have oplevet en nnndeng
ved et Mindesmcerke for de i krigen faldne kammerater,
derfor lad os vcere med til at arbejde hen imod en varig Dag indenfor Organisationen, som de sent vilde glemc—
Fred. Mangen Far og Mor fik end ikke en Grav for
Trcekningslisten fra Bortlodningen ved vort Sommerstoevne
deres Sonner. men vi ved, at de vil vcerne om Mindet
for dem alle, og vi lover gennem vor Organisation at i Tonder findes paa sidste Side.
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Ciamac's 6. Aarsmode i Paris
Alle Landes Krigsdellagere sor Zollesorslaaelse og Zreden
^ tztzM 44 »
Forud for Aarsmodet afholdtes et Bestyrelsesmode neralsekretcerposten i Ciamac. 5. Droftelse af Mndringer
den 24. Juli i Pariser Universitetet Sorbonne. Bestyre!- i Bestyrelsens Forretningsorden. 6. Droftelse af de til
sesmodets Dagsorden omfattede folgende Sporgsmaal: Plenarforsamlingen anbefalede Statutcendringer. 7. DrofI.Optagelsesanmodninger: Forbundet af krigsbeskadigede, telse af de Plenarforsamlingen forelagte Forslag til kom
Krigerenker og krigerborn i Ungarn. Forbundet af krigs- torets Sammensætning. Som soerlig vigtigt maa betones,
invalider i Republikken Ukraine's tidligere Hoer. 2. Over- at den ukrainske Organisations Optagelsesandragende blev
dragelsen til Ciamac af de Herrer Poincare's og Gerin's godkendt og at der ogsaa kunde tages endelige BeslutAorfatterret til deres Bog „Les responsabilites de la ninger med Hensyn til Sekretariatets Reorganisation. Den
guerre" (Ansvaret for Krigen). Z. Sekretariatets Finans- ungarske Organisations Optagelsesandragende kunde paa
beretning: a) Ciamac's Regnskab for Aaret 19Z0. b) Grund af manglende Oplysninger ikke behandles. EndRegnskab for Ciamac's Cfterretningsblad sor Aaret 1930. videre var i Lobet af Modet yderligere to Optagelses4. Beretning af Udvalget angaaende Besættelsen af Ge- ansogmnger indgaaet, nemlig fra den franske Organisa-

Lismsc's 6. ^arsmslle i ?ariser 8al?c>nne IIniversitetets 8sl ! Ostene Lra <^en 25. til 28. ^suli 19Z0 i ?sris.
^Vls^ets ?rsesi<1iuin, kra venstre til ^s^'re:
?opesc<>-I5umzenien, Or. I^isute^-?ran^riA, Or. 8tein-(?enL, Xsrkos2ka-?olen, fixier-Oent, I^elimsnn-I^^slclsnc! oA ^nilresen.
I LaxZrun^en ses ?ic1iot-?ran^riA.
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sation af krigsbeskadigede Arbejdere og Bonder og fra
Selskabet til Forsorg af Rumäniens krigsinvalider. Optaqelsen af begge disse Forbund blev besluttet i et ester
Aarsmodets Afslutning afholdt Mode i den nyvalgte Be^^Den nye Bestyrelse konstituerede sig paa folgende
Maade: kammerat Pichot (Frankrig) valgtes til Prcesident, kammeraterne Roßmann (Tyskland) og Leppm
(Tjekkoslovakiet) til Vicepræsidenter for det kommende
Forretningsaar. Til „Finansreferent" blev valgt kammerat Brandeis (Ostrig) og til dennes Stedfortræder
kammerat Huber (Frankrig). Til ftdst vedtog Bestyrelsen
at afholde sit noeste ZNode i Stuttgart i Begyndelsen af
Februar uceste Aar.

Forhandling i Fagudvalget for krigsblinde.
I det sidste Mode i Wien havde Bestyrelsen vedtaget
at afholde et Mode i Udvalget for krigsblinde Dagen
for kongressens Begyndelse i Paris.
^
Dette ZNode har nu fundet Sted den 24. Juli i den
franske krigsblindeorganisations eget Hus. Til Stede var
som Repräsentant for den polske krigsblindeorganisatwn
Kammerat Wagner, ledsaget af en anden polsk krigsblind kammerat, den til den tyske „Reichsverbandsdelegation- horende tyske krigsblinde kammerat Berthold.
de ostrigske krigsblinde kammerater Hirsch og Heß, de
franske krigsblinde kammerater Scapini, Lotte, Omblar,
Bloncourt o. a.
^
^ .
paa Fagsekretariatets Vegne deltog kam. Dechamp.
Den tjekkiske og Danzigs krigsblindeorganisation havde
givet Undskyldning for deres Fravoerelse.
Ester en paa tysk afholdt hjertelig Velkomsttale af
kammerat Scapini overbragte Presidenten for Ciamac,
kammerat karkoßka, Bestyrelsens Hilsener og kammerat Pichot (Frankrig), ligeledes paa tysk. Hilsener fra
de franske krigsinvalider og Enkeltforeninger.
En Beretning af kammerat Dechamp (Fagsekretariatet) udgjorde Grundlaget for den saglige Forhandling.
Der udviklede sig derefter en overordentlig interessant Forhandling, i hvis Forlob Forerne for alle Delegationer
tog Ordet. Ved Slutningen af Forhandlingerne, der alle
viste fuld Overensstemmelse, blev den ostrigske kammerat
Hirsch opfordret til at sammenfatte Resultatet af Forhandlingerne i et Udkast til Beslutning. Dette Udkast
blev derefter forelagt Forsorgelseskommissionen. hvor det
med uvæsentlige ATndringer blev vedtaget som Beslutning. Ogsaa i Plenarforsamlingen blev Udtalelsen enstemmigt vedtaget.

Aabning af Aarsmodet.
summa tenent: Vlern om Freden som det
hsjeste Gode.
Med store Bogstaver maner dette gammel-romerske
Ord paa Amphiteatret Richelieu ved Pariseruniversitetet
Frankrigs akademiske Ungdom til at tjene Rettens Aand
og Fredens 2de.
Under dette Symbol blev Fredag, den 25. Juli 193O
Csamac's 6. Kongres aabnet i Noervcerelse af den franske
Pensionsminister Champetier de Ribes. Rtere end
3 Millioner Ofre fra Verdenskrigen fra 11 forskellige Stater
havde sendt deres Repræsentanter til Paris. Til Stede
var desuden de Herrer Blondel og Metternich som Reprcesentanter for Folkeforbundet. Dechamp for det
Internationale Arbejdsbureau i Geneve. Sagnier for

Verdensforbundet af Liga for Folkeforbundet, Dr.
Behrensprung, Magdeburg for Reichsbanner sort-rodtguld. Der var modt Delegerede sra folgende Lande:
Bulgarien, Danmark, Tyskland. Frankrig. Sstrig, Polen,
Rumcenien, Tjekkoslovakiet. Ungarn og Ukraine.
Tilstedeværende Goester understregede Betydningen af
Ciamac's Arbejde scerlig med Hensyn til Sikring as Areden og Forstaaelsen mellem Folkene. Den franske Pensionsminister hilste kongressen i den franske Regerings
Navn og afgav den Erklcering, at Regeringen altid
fulgte Ciamac's Virksomhed med storste Sympati og
Interesse.
Aabningen skete gennem Formanden for
Ciamac. kammerat karkoßka (Polen). kammerat Liautey
(Frankrig) talte paa de franske og kammerat Lehmann
(Tyskland) talte paa de udenlandske Organisationers Vegne.
Efter den officielle Aabning valgtes tre kommissioner,
som skulde beskæftige sig med de Punkter, der stod paa
Dagsordenen. Der valgtes en Fredskommission. Forsorgelseskommission og en kommission til Revision af
Vedtoegterne.
Dagsordenen omfattede folgende Sporgsmaal: Beretning om Ciamac's Virksomhed og om de tilsluttede
Foreningers Bestrcebelser for Freden. Referent: karkoßka,
Bestyrelsens Formand. Forudsætningen for varig Fred:
Voldgiftsret. Sikkerhed og Afvcebning. Referenter: Cassin
og Roßmann. Omfanget af den Beskadigelse, som berettiger Invaliderne til Krav om Forsorgelse. Bidrag til
Udarbejdelsen af en international Forsorgelseslovgivning
Referent: Dechamp. krigsinvaliders og krigsdeltagernes
Tuberkulose. Referent: Delsuc. De krigsblindes Rettigheder. Referent: Hirsch.
I et alvorligt to Dages Arbejde blev Dagsordenen
udtomt. Resultatet blev Sondag Formiddag forelagt
Plenarforsamlingens sidste ZNode. Der kunde fastslaas
en enstemmig Godkendelse af de forelagte Resolutioner
vedrorende de allerfleste Sporgsmaal.
Sidste Punkt paa Dagsordenen var Valget as den
nye Bestyrelse. Til Bestyrelsen valgtes bl. a. Roßmann
og Lehmann (Tyskland), Pichot og Huber (Frankrig).
Levvin og Turek (Tjekkoslovakiet) karkoßka og Stachehkl
(Polen), Brandeis og Hirsch (Ostrig), Omblar (Frankrig)
Wagner (Polen). For krigsblindesektionen Andresen og
Mortensen (Danmark).
kammerat Pfändner (Tyskland) takkede paa de tysktalende Delegationers Vegne for den hjertelige Opmoerksomhed. som de franske kammerater havde udvist under
Kongressen og sluttede med en Henvisning til det inoledende ncevnte Ord: »?3cem summa tenent«.
Efter at ogsaa kammerat karkoßka havde takket
paa den polske Delegations Vegne holdt den franske kammerat Liautey Slutningstalen. i hvilken han sammensattede Resultatet af kongressens Arbejde og udtalte sm
Tilfredshed med kongressens Forlob.
-I-

-p

Under Forhandlingerne i Paris blev Amagerne
visk den storste Opmærksomhed fra den franske Regenng,
By-n Paris °g de franske kammerater. Der and
Modtagelse Sted af Pans Borgmester og Magmra
paa Raadhufet (Hotel de Ville) og af Mmsterprcesi^nt
Tardieu i Indenrigsministeriet under Noervcerelse as V
sandterne fra alle de Lande, som ved Organisationer e
repræsenteret i Ciamac. Som ^prcesentan f
danske Gesandt, kammerherre Bernhoft, der opholdt
sig i Danmark, var modt Legatlonsraad Sehested.

Modtagelsen
as kongressen paa Paris Raadhus.

gerede fra ncesten alle europæiske krigsinvalideorganisati
oner og diplomatiske Repræsentanter fra de deltagende

^^^Ministerprcesidenten hilste paa hjerteligste Maade de
Delegerede, som blev forestillet af kammerat Chatenet.
Vrcesident for ..Union nationale" og gav i sin Tale Udtryk for. hvor tilbojelige Menneskene er til at afsondre
sia og oprette skillende Mure om sig. Det maa derfor
hilses og betegnes som noget overmaade vigtigt, at TUncermelsen mellem Folkene kan fremmes ved SammenKongresdeltagerne
komster i international Maatestok.
Det var for mig et spcendende Siebllk. at blwe
hos den franske Aiinisterprcesident Tardieu.
forestillet
for Ministerpræsident Tardieu. i sin Tld ForIAnledning af Eiamacs kongres modtog den franske
mand for ..Den slesvigske kommission" ved FredsMinisterpræsident Tardieu paa anden Modedag i den forhandlingerne i Versailles, bekendt ttlllge som Forfranske Pensionsminister Lhampetier de Ribes og An- fatter til Bogen „Slesvig paa Fredskonferencen .
dersiatssekretcer Marcel Herauds Ncervoerelse de Dele

Den forste Modedags Eftermiddag var kongressens
Deltagere Byen Paris' Gocher. Efter en inderlig Velkomsthilsen af Byraadets Formand. Grev Lastelane
fulgte en Servering for Gocherne. som derester blev forevist det herlige Pariser Raadhus.

?rs ^Iv^taZelsen kos ^en kransl^e ^linisterprsesi^ent ?sr<5ieu
i X«rv«re1se sk äen trsnske ?ensionsminister Lksmpetier äe Nibes oZ ^näerstatssekretser Marcel ttersuäs.
6er ksnclt 8teä i Indenrigsministeriet i ?aris den 26. ^suli 19Z0.
^
I diäten ^inisterpr«siäent ^sräieu, til venstre kor lisin ttirscb-Ssterrig, Lkatenet-krankr-g. Lranäeis- sterriZ.
Nokmann-^ys^lanä og ^.näresen. Iii ks^re Xarko8?k2-?olen, l^ixier-Qent c>A ?^ouk-?c>Ien.

De franske Forbunds Gcestfrihed over for de
Delegerede.
Aftenen for Aarsmodet forenedes Medlemmerne af
den internationale Bestyrelse med de ledende Funktionerer
i „Union federale" og Frankrigs republikanske krigsdel-

lageres „Union nationale" ved °n fslles Aftensp.smng^
Af de S franste Organisationer, som er tilsluttet Cmmac
er .Union federale- (Enhedsforbund af 1«°^°' l^ml-chede og krigsramte saavel s°m «ngerenker og fomldre
lose) den ftorste. Den tceller under Ledelse af Sprogloerer
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Pichot, Orleans, henved 500 000 Medlemmer. Dennes koßka talte Cassin om Folkeforbundstankens Udvikling
ATresformand er Professor Rene Cassin. som er Dele- og Sammenarbejdet mellem Folkeforbundet og Ciamac.
geret ved Folkeforbundet. „Federation nationale" (Natio Han sluttede med at fremhceve, at et sandt internationalt
nalforeningen af republikanske krigsdeltagere) toeller Liv forst vilde vcere muligt, uaar Folkene er beredt til
under Ledelse af Sagforer Andre Liantey og Redaktor at holde den for Freden nodvendige Disciplin. Derefter
Fonteny henved 300 000 Medlemmer. Den er sicerkt tog Hirsch Ordet, (kammerat Hirsch har i krigen mistet
venstrepolitisk orienteret. Dens 2Eresformomd er Aristide begge Ojne og Hcender) hans Udtalelser hilstes med
Vriand, Paul Blonconrt og Edouard Herriot, altsaa stormende Bifald.
Efter den polske Delegerede kammerat Pajouk, der
Hovedmedlemmer af de vigtigste Venstrepartier.
Sondag Eftermiddag, efter kongressens Slutning scerlig takkede Frankrig for Modtagelsen af de politiske
fandt en stor Banket Sted i Hotel Lutetia, hvor Chefen Emigranter, holdt den tyske Rigsdagsmand kammerat
for det franske Udenrigsministerium, som repræsenterede Roßmann en med stcerkt Bifald modtaget Tale, hvori
den franske Udenrigsminister Briand var Vcert. I han fremhævede, at den nuvcerende kamp for Freden er
Banketten deltog alle kongresdeltagere og Forerne for mere vigtig end nogen Sinde, da Freden nu er truet af
samtlige franske Forbund, talrige forende franske Person- okonomisk Anarki og dermed folgende Nationalisme.
Til sidst talte Henry de )ouvenel om Fredens
ligheder i det offentlige Liv samt Pressen. ILobet af Banketten togFormandene for de forskellige deltagendeNationers Grundlag, opfordrede krigsinvaliderne til at lcese Briands
Delegationer Ordet for at takke vore franske Venner for den Memorandum. Han talte mod de mod Memorandet
rettede Indvendinger og efterviste, ak det eneste sikre
— al vor Forventning overgaaende — Gcestfrihed.
Middel for Freden er den internationale Voldgiftsret.
Den store
Raar forst alle Europas Folk har tiltraadt den interna
Fredstilkendegivelse paa Paris Universitet.
tionale voldgift og Traktaten om gensidig Hjcelp, faa vil
Den store Tilkendegivelse paa Paris Universitet un- det let vcere muligt paa Grundlag af almindelig Afrustning
der Ledelse af den kendte Senator Henry de Zouvenel at give Afkald paa den „nationale Sikkerhed" og erstatte
denne ved internationale Garantier, som da ogsaa kunde
udviklede sig til en mcegtig Manifestation for Freden.
Efter korte Velkomstord af Ciamacs President kar- ydes gennem Folkeforbundets Magtmidler.

LessA pas I^irlceZasr^en 8oupir vel! Toissons (LorAmesteren

8c»up!r mintler VerclensIcriAens Ds^e).
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fru Cassou fra ..Union federale" Fru Harnoß og kyssede
hende paa begge kinder. Denne Scene var Symbol for den
Overordentligt indtryksfuldk og for alle Deltagerne samme Lidelse, den samme Skcebne, som tynger franske
en varig Erindring var pilgrimsfarten til krigsgraveue og tyske kvinder. Repræsentanter for tyske og franske
ved Soupir, som blev foretaget efter kongressens Slut- krigsenker aflagde ved Graven den Ed at opdrage de
ning. og hvori deltog ca. 400 Repræsentanter for Inva- kommende Slcegter til Fred, Retfærdighed og kærlighed,
lide- og Efterladteorganisationer.
de svor de faldne at begejstre Verden for sand MenneskeligEfter Modtagelsen af Borgmesteren i Soupir begav hed, for Fred og Frihed.
Enkernes og krigsdeltagernes Tog sig til krigergravene,
Til sidst talte kammerat Fonleny President for
hvor der blev taget Opstilling mellem de franske og tyske „Federation nationale". I en overmaade indtryksfuld
Grave. 10000 tyske og 30000 franske Soldater er her Tale vendte han sig til Verdenskrigens Dode, som en af
begravet. Efter Borgmesteren kalte kam. Brandeis. som de overlevende kammerater, som kun et Tilfoelde havde
fremsatte det Sporgsmaal, hvad der efter krigens Slut- bevaret for samme Skcebne. Han sagde dem, at de efning blev udrettet for Virkeliggørelsen af Fredens og terlevende var kommet til den Overbevisning, at man
Frihedens Ideal, der havde krcxvet saa mange Ofre. Han kunde elske sit Foedreland og dog leve i Fred med de
sluttede med de Ord: Vi i Eiamac kcemper med alle andre Folk, og at de var kommet fra alle Europas Lande
vore krcefter for en bedre Organisation af Demokratiet, herhen, hvor kammerater fra alle Nationer hviler foelles
vi drager ogsaa Ungdommen med i Arbejdet paa Freds- i Dodens store Broderskab. Han sluttede med Ordene:
vcerket. Ved at holde fast ved disse Beskrcebelser tror vi „Nu, da vi har aflagt vore blaa, graa og brune Uniformer
at vi bedst opfylder det Lofte som vi har givet vore har vore Saar mistet deres Nationalitet; vi tilhorer alle
faldne kammerater.
een stor Familie, nemlig de krigsramte. Vi ved ogsaa,
Derefter talte Fru Harnoß (Reichsbund) som Reproe- at alle Stater er gaaet svcekket og forpint ud af Verdens
sentant for de tyske krigsenker og krigsborn. I dybt- krigens Storm, at krigen overalt, hvor den fandt sin
fslte Ord skildrede hun krigsmodres Lidelser — Hustruers Vej. har efterladt sig Ruiner. Rod og Lidelse som sine
og Soskendes — alle de, som i 4 Aar skoelvede for deres Spor, og vi er kommel til Jer, kammerater — krigens
koereste og dyreste. Hun opfordrede kvinderne til at be- Dode — og raaber, som 3 vilde have raabt, hvis I
tragte det som deres helligste Opgave at opdrage de var i Live: „krig mod krigen."
kommende Sloegter i Folkeforsoningens Sind og fornyede
Ved Bekendelsens Slutning nedlagde de Delegerede
det Lofte at soette alle kroefter ind for Fredens Virkelig- kranse paa de faldnes Grave og dvcelede der i nogen
gorelse. Da hun sluttede, omfavnede den franske Enke Tid i tavs Eftertænksomhed.

pilgrimsfart kil krigsgravene ved Soupir.

Den clanslce XriAerlcirlceZaarcl vecl Lrsine.
I LasZi-unäen til ksjrv äen franske LoläaterkirkeAasrä.

Den clsnslce

vecl Lraine.

Besog paa den danske Kirkegaard i Braine. Dato. Desvoerre var vor Tid meget kort tilmaalt, da
Fra Soupir benyttede jeg Lejligheden til at besoge
den danske Kirkegaard i Braine. der ligger ca. 15 Km
derfra. Dßn franske kammerat Dechamp fra Generalsekretariatet i Geneve og Formanden for ..Reichsbund"
i Berlin, kammerat pfändner, ledsagede mig. kirkegaarden ligger paa en Forhojning ved Siden af den
franske Kirkegaard. Vore danske nordslesvigske kamme
rater har der fundet et soerdeles smukt Hvilested. Omtrent
80 nordslesvigske kammerater er bragt herhen. Hver
Grav er forsynet med en Marmorplade med Navn og

vi ikke maatte forsomme Tilslutningen til Scertogets Tilbagefart. Jeg uaaede dog at plukke et par Blomster,
som jeg kog med hjem, som en Hilsen derudefra.
Da det paa Grund af Tidens knaphed ikke var
muligt for mig at faa en krans nedlagt, bad jeg Hr.
Legationsraad Sehested, med hvem jeg efter Tilbagekomsken til paris endnu havde nogle Forhandlinger i An
ledning af kongressen, om at foranledige Nedlæggelse
af en saadan, hvilket han ogsaa lovede og udforte paa
elskværdigste Maade.
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c.,
kkl.'ttss s^nnrDermed var Ciamacs S. Aarsmsde °sslu>>et> h ^

bele Pariser Pressen havde fulgt Aarsmodet med
H jzpmcerksomhed.

?a^°ende A°°r^b" at det be.7d en M«rkep«l i Zredssporgsmaalet og Aolkeforstaaetsen saavel som > ^°°> e s^or
krigsinvalidernes og Faldnes efterladtesI s g g
internationale Samkvem mellem Folkene.

^,nder. August lSZ0.
3-- Andresen,
kongressen vedtagne Resolutioner vil blive
ofsentliqaiorl i „Krigs-Jnvaliden"s ncesle Nummer,
oneniuggi

LiUeclet viser <1en u^enäte Loläats (-rav i ?sris,

Beretning om Invalidencevnets Virksomhed
i Tiden fra 1. April 1929 til 31. Marts 1930.
I Invalide- og Efterladterente er der ialt udbetalt 34792Z1.98 kr.

I Lobet af Finansaaret 1929-30 er der sket den
Forandring i Noevnets Sammensætning, at Socialmmisteriet efter Indstilling fra „Foreningen af s^deriydske
kriasbeskadigede og Faldnes Efterladte" under 18. -Ma)
1929 har beskikket Forretningsforer Viggo
lev, til Medlem as Noevnet i
for Assistent Peter
A. Petersen. Haderslev, og i Stedet for Amwiand A. V.
karberg. Ringkobing. er Gaardeier k. Mpsen. Lundtoftbjerg. under 2. Juli 1929 bleven beskikket som Med-

S.7« m'Ä«
»

A

.

.

»
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Stedet

°g s«rUge°h/«7p?mid!'er° end Amet i
e? d« bleven fremstillet og istandsat nogle s«rre Pro
teser end i Finansaaret 1928 2 .
^vnet-z
I hvilket Omfang der
Brug as
konsultaliousmsder sremgaar as As^e. v ^
ialt 81 konsultationer, der har vceret besog
valider og 24 efterladte.
er

Antallet af nye Andragender om Tildeling af 2nvalide- og Efterladteforsorgelse samt om Rentesorhoielse
har i Finansaaret 1929-30 vceret noget mmdre end
AareNorudnme
af krigsinvalider.

^ Antallet af Efterundersogelser

Der er af 3041

Andragender

giort

om Jnvaliderente bevillige
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321, afslaaet 2220. 860 Andragender om Forhojelfe af
Invaliderente bevilliget 312, afslaaet 548. 433 Andragender
om Enke- og Bornerente, bevilliget 219, afslaaet 214.
410 Andragender om Forceldrerente og Forhojelfe, bevilliget 186. afslaaet 224. 48 Andragender om Rente til
Vorn fodt uden for Abgtefkab og Forhojelfe, bevilliget 22.
afslaaet 26.
Paa de i Lobet af Finansaaret 1929—30 afholdte
Moder har Ncevnet truffet Afgorelse om ialt 227 Renteandragender, og der er saaledes fra Ncevnets Oprettelse
indtil Udgangen af Marts 1930 behandlet og truffet Afgorelfe om ialt 4792 Andragender.
Den noermere Fordeling paa de enkelte Rentekategorier ligesom Resultatet af de trufne Afgorelfer fremgaar af ovenftaaende.
For de Invalider, der i sidste Regnskabsaar af Ncevnet har faaet tilkendt Invaliderente eller Forhojelfe af
Invaliderenten (19 ^ 40 ^ 59) er Invaliditetsgraden fastsat som solger:
100/y 9. 150/0 4. 200/0 3. 250/0 2. 331/30/0 4. 40 0/0
8. 500/0 8, 600/0 2. 66 2/z0/<> 5 750/^ 5 800/0 3. 90^0.
1000/0 7. Ialt 59.
Gennemsnitsprocenten er saaledes 47,4.
Endvidere er der bleven foretaget 147 Efterundersogelser af krigsinvalider, og disse Undersogelser har i
79 Tilfcelde fort til forandret Fastsættelse af Renten.
Der bevilgedes 18 Andragender fra krigsinvalider
og Efterladte om Udbetaling as Renten under Ophold
i Udlandet.
Ncevnet har i Beretningsaaret truffet Afgorelse i 23
Andragender om kapitalasfindelse. Af disse blev 3 bevilliget. 11 afvist fordi Invaliditeten ikke kunde anses som
en simpel kirurgisk Skade og 9 blev afvist fordi Omstcendighederne ikke talte for en kapitalasfindelse.
I Henhold til § 9. 1. Soetning. er der i Beretningsaaret udbetalt 27 710 kr. i kapitalasfindelse.
Det samlede Antal af de af Ncevnet fra dets Oprettelse den 1. Februar 1921 indtil 31.ZNarts 1930 behandlede Invaliderentesager (nye Andragender. Andragender om Forhojelse af Invalide- hhv. Efterladterenten
og Efternndersogelser af Invalider) udgor 6711.
Med Hensyn til Antallet as de gennem Ncevnet
til Invalideraadet fremsendte Indsigelser imod Ncevnets
Asgorelser samt Antallet af Aoresporgsler fra Raadet
henvises til folgende:
Afdeling B.
Af de i Lobet af Finansaaret 1929— 30 foretagne
Renteanvisninger og Reguleringer skal sremhceves:
Der er anvist 22 nye Invaliderenter og 13 Enke- og
Bornerenter.
Af Reguleringer er foretaget:
1. Afkortning af krigstillceget ved 2512 Invaliderenter.
2. I 119 Tilfcelde, hvor Efterunderfogelserne af Invalider har fort til en anden Fastsættelse af Renten.
3. I1 Tilfcelde, hvor der ved Invaliders Anscettelse i
Stats- resp. kommunaltjenesten maatte foretages det
lovbefalede Aradrag i Grundrenten.
4) I 75 Tilfcelde, hvor Invalider er indlagt til Vehandling paa Helbredelsesanstalter.
5. I329 Tilfcelde, hvor Forbindelsen med Laanekassen
for Sonderjylland har nodvendiggjort Regulering af
Renten.
6. I 326 Tilfcelde, hvor Born, for hvilke der udbetaltes
Efterladterente er fyldt det 18. Leveaar.

Til sonderjydsk Fond er der i Aarets Lob fremsendt
163 Andragender fra Invalider og efterladte om Understottelse af Fondens Midler, og i 88 Tilfcelde har Rcevnet
besvaret forskellige Aoresporgsler fra Fonden.
Fra April 1929 til Marts 1930 udbetaltes i Inva
liderenter 1798482,62kr. i Eterladtereuter 1680749,36kr.
Ialt 3 479 231,98 kr.
Der udbetales ultimo Marts 1930 for April Maaned:
2496 Invaliderenter med
Kr. 149620,94
1790 Efterladterenter med
^33 265,84
ialt: 4286 Renter med et samlet Belob paa kr. 282886,78
Endvidere er der i Aarets Lob behandlet 3 Andra
gender om Tilkendelse af en Affindelsessum ved krigsenkers Indgaaelse af Wgteskab.
Disse 3 Andragender er bevilget med et samlet Belob
paa 5616 kr.
Ara 1. April 1929 til 31. Marts 1930 er 22 Inva
lider asgaaet ved Doden, og i 6 Tilfcelde er der tilkendt
disses efterladte Aorsorgelse, fordi Doden skyldtes Rentelidelsen.
Afdeling L.
a. Almindelig Sygehjcelp m. m. IHenhold til § 16,
Punkt 1, i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924, er der ud
stedt 2675 kautionsbeviser til Lceger, Apoteker, Badebehandling og Massage.
I det forlobne Regnskabsaar er der endvidere af
Acevnet indlagt til Behandling
61 Invalider paa Statshospitalet i Sonderborg,
37
.. forskellige Amts- og Bysygehuse.
21
.,
.. Tuberkulos.e-Sanatorier og scerlige
Hospitaler,
16
„
.. kur- og private Helbredelsesanstalter.
Der er til suldstcendig blinde og Invalider, der har
mistet det ene Oje, leveret ialt 66 kunstige Ojne, idet der
foruden det Oje eller de Ojne. der straks blev taget i
Brug, er udleveret henholdsvis 1 eller 2 Reserveojne til
hver af de paagceldende Invalider.
Den almindelige Sygehjcelp til militcere Invalider
har fra 1. April 1929 til 31. Marts 1930 medfort folgende Udgifter:
Ligebehandling
Kr. 39774,25
Apotekervarer
» 15 980.02
Hospitalsbehandling
26494.76
Omsorg for krigsblinde samt Proteser
og diverse
..
4591.21
Rejsegodtgorelser
- - »
15653.32
Ialt kr. 102493.56
b. Bandageriet. Paa det til Ncevnet knyttede Ban
dagen, som regnskabsmæssigt sorterer under Afdeling C,
er der fra 1. April 1929 til 31. Marts 1930 til Fordel
for militcere Invalider udfort folgende Arbejder:
Der er fremstillet 30 Stk. Proteser. 225 Par ortopcediske Skovler og 9 enkelte Stk.. 91 Stk. Bandager og
scerlige Hjcelpemidler. Der er istandsat 270 Stk. Proteser,
1267 Stk. ortopcediske og Protesestovler, 36 Stk. Bandager
og scerlige Hjcelpemidler.
. ^
Endvidere er der fra Bandageriet udleveret 48 Par
fabriksmcesfigt fremstillede Protesestovler.
Ester Bestilling fra Invalideforfikringsfonden i kobenhavn, Statshospitalet i Sonderborg, forskellige andre
Sygehuse samt fra Sygekasser og fra
Side er der
i oveuncevnte Tidsrum endvidere udfort folgende Arbejder:
privat
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Der er fremstillet 21 Stk. Proteser. 53 par ortopæ
diske Stovter og 10 enkelte Stk., 92 Par Bandager og
scerlige Hjælpemidler. Der er istandsat 41 Stk. Proteser,
83 Par ortopædiske Skovler, 26 Stk. Vandager og scerlige
Hjcelpemidler.
Udgiften til Noevnets Bandagen har. bortset fra
Udgifter til Lonninger, ialt udgjort 22 683 kr.
Ved Salg af Proteser og andre Hjælpemidler til
private er der opnaaet en Indtcegt paa ialt 14766 kr.

Sonderborg Amtsorganisation
Bestyrelsen
afholdt Mode Lordag, den 23. August. Aften kl. 8. hos
H. Clausen, Sonderborg. Alle Bestyrelsesmedlemmer var
fremmodt med Undtagelse af kammerat Andreas Hinrichsen.
Dahlsgaard.
Ved godt 8-Tiden aabnede Formanden for Bestyrelsen,
Hans Petersen, Sonderborg, Bestyrelsesmodet og bod de
modte Bestyrelsesmedlemmer velkommen. Han bod
kammerat Horne, Ulkebol, sirlig velkommen som nyt
Medlem af Amtsorganisationens Bestyrelse og udtalte
Onsket om et godt Samarbejde. Derefter aflagde Formanden Beretning over A. O. s Virksomhed i det forlobne
halve Aar. Der er ikke foretaget noget ekstra ordincert
siden sidste Delegeretmode og det maatte i Grunden
beklages, at der kun var saa lidt at berette om. Sommermaanederne er jo altid sloje Maaneder, men han
mente dog, ak Tiden var inde, hvor man igen skulde
til et kraftigt „Tagfat". Ser man rundt og betragter de
forskellige Afdelinger indenfor A. O. s Omraade. saa
ser det ret kedeligt og trist ud blandt forskellige Lokalafdelinger. Formanden vilde foreflaa, at man i den
ncermeste Fremtid tog ud paa en Turne og besogte samtlige Afdelinger, hvor saa en eller to Medlemmer af
Bestyrelsen skulde holde belcerende og oplysende Foredrag.
Formandens Beretning efterfulgtes af en lomgere
Droftelfe.
kammerat Eggert mente, ak man ved samme Lejlighed
skulde fremvise nogle interessante Lysbilleder, idet han
gik ud fra. at det vilde hojue Stemningen ved Moderne.
Han lovede at vilde undersoge, om det kunde lade sig
gennemfore uden for store Omkostninger.
H. Clausen oplyste, at de 300 kr. A. O. engang
for et Par Aar tilbage fik bevilget fra Hovedkassen til
agitatoriske Formaat endnu ikke helt var anvendt til dette
Formaal, og mente derfor, naar man her i Aften bevilgede et Tilskud af A. O.s kasse op til 300,00 kr., saa
vilde en saadan Sum, naar man anvendte Sparsommelighed. vcere tilstrækkelig.
Efter at endnu et Par Bemærkninger var falden
vedtoges det enstemmigt, at H. Petersen og H. Clausen
skulde gennemfore den her foreslaaede Fremgangsmaade,
idet de skulde besoge samtlige Afdelinger indenfor Amtsorganisationens Omraade.
Afholdelse af en selskabelig Sammenkomst.
Formanden meddelte hertil, at man ifolge en tagen
Beslutning paa sidste A. O.s Delegeretmode skulde under
soge Mulighederne for en evtl. festlig Sammenkomst,
men at man under Hensyntagen til, at Sommerstcevnet
var blevet udsat til den 10. August, vilde foreslaa en
Udscettelse til nceste Aar. Dette Forslag vedtoges, efter
nogle faa Bemærkninger, enstemmigt.
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Korrespondancen har i det forlobne Finansaar om
fattet 38295 ind- og udgaaende Postforsendelser.
Ved Finansaarets Udgang raadede Noevnets Arkiv
over ialt 9035 Personalakter. nemlig 6084 Invalide- og
2951 Efterladteakter.
Sonderborg, i Juni 1930.
Jnvalidencevnel.

Skal der ske Henvendelse til Hovedbestyrelsen?
Kammerat Horne forespurgte, om Forslaget til Lovomdringer af Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 var indsendt til Ministeriet. Jeg ser nemlig ikke at denne Lov
er benoevnt i Ministerens Svar i Dagspressen paa en
rettet Foresporgsel om, hvilke Love der til den forestaaende
Rigsdagssamling foreligger til Behandling.
H. Petersen oplyste, at herpaa kunde han ikke give
kammerat Horne Oplysninger, da man indenfor Hoved
bestyrelsen endnu ikke havde vceret sammenkaldt til Mode
siden Tinglevmodet.
Der udspandt sig til dette Punkt en ret livlig
Droftelse, og man fik det Indtryk, at der goerede en hvis
Utilfredshed med hele Organisationsvæsenet, og vi fremhoever her nogle kritiske Udtalelser:
Kammerat Viereck beklagede i skarpe Ord, at han fik det
Indtryk, at Foreningen arbejdede for meget udadtil og
glemte det nodvendigste, der i forste Linie efter hans
Mening var dette, forst at holde Organisationen paa
Hojde, og saa forst, naar der er Orden i Geleddene,
burde der ofres Tid og Penge paa Arbejdet udadtil.
Horne mente at Ciamac maaske var god nok, men
Hovedbestyrelsen skal virke mere for selve Organisationen.
Det er godt naar kammerat Mortensen sender Manbreve
ud om kontingentrestancer, men Interessen til at betale
kommer forst, naar man ved hvorfor man betaler, og
det har hidindtil for mig vceret en lukket Bog.
H. Petersen advarede mod at kaste med Sten. naar
man selv sad i et Glashus. Lad os forst se hvad vi
faar ud af den i Aften besluttede Turne, saa kan vi
senere se, hvad der kan udrettes i Hovedbestyrelsen.
H. Clausen: Naar vi ser det Materiale, der ligger
ved Hovedbestyrelsen, saa maa man erkende, at det
sandelig ikke er saa lidt, der bliver gennemgaaet og naar
Horne siger, det er som en lukket Bog, saa maa Skylden
jo nok vcere den, at det ikke kommer nok ud blandt
Medlemmerne.
Horne: Jeg har flere Gange vceret med til Delegeretmode i Tinglev, og jeg maa sige, det er for mig
Teater. Det lader jo til at Forslaget til Lovcendringer
af Lov Rr. 100 af 29. Marts 1924 er helt bleven glemt.
Naar jeg husker rigtigt, saa blev der paa sidste Fcellesmode vedtaget, at der snarest skulde nedscettes et Udvalg
(Presseudvalg), der igennem Dagspressen skulde vcekke
Offentlighedens Interesse for de fonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte. Og saa horer jeg nu til
min Beklagelse, at Hovedbestyrelsen ikke engang har haft
Mode endnu. Jeg foreflaar, at der fra dette Mode i
Aften kommer et udfortigt Referat i „krigs-Invaliden".
Viereck: Ja, lad os faa et Referat i Avisen, det er
jeg overbevist om vil interessere Medlemmerne og saa
kommer der vel nok lidt forskellige Meninger frem.
Iovrigt kan jeg kun indse at det vil vcere til Organisationens Ve og Vel.
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Efter endt Debat vedtog Bestyrelsen, at der her fra Gevinsterne ved Sommerstcevnets Bortlodning
dette Mode skulde et ndsorligt Referat i ..krigs-Invaliden
faldt saaledes:
hvorimod Sporgsmaalet angaaende Henvendelse til yoveo- Gevinst Nr.1 paaNr. 464 Gevinst Nr. 2 paa Nr. 1046
bestyrelsen blev tilbagevist.
..
„ Z
„ 1973
..
« 4 .. .. 1 2 9 6
Alan vedtog ester en kort Forhandling. efter Forslag
„
.. 5
.. .. 2296
..
.. 6 „ .. 352
fra Formanden, at afholde et Delegeretmode mdensor
A. O. kort efter det forestaaende Hovedbesiyrelsesmode.
..
.. 7
.. .. 1745
..
.. 8 .. „ 1910
Ligeledes vedtog man at afholde et Bestyrelsesmode
.. 9
.. .. 2350
..
.. 10 .. .. 2864
engang imellem, sammen med lokalafdelingernes Formcen.
.. 11 .. .. 470
..
.. 12 .. .. 189
Det sidste punkt paa Dagsordenen var en kort
I
..
13
..
..
1810
..
.. 14 .. .. 429
Behandling om den forestaaende Amtsbasar.
..
..
15
..
..
670
..
.. 16 .. .. 1229
Alan vedtog at afholde Basaren Lordag den 1. og
Sondag. den 2. November paa Centralhotellet i Sonder,
.. 17 .. .. 2718
..
.. 18 .. .. 2144
bora. hvis Sal man kan saa igen under samme Bilkaar
..
.. 19 .. .. 148
..
.. 20 .. .. 1682
som de sorudgaaende Aar. Selve Arrangementet af
Gevinsterne maa afhentes inden den 10. September
Basaren sorterer under et Udvalg.
Til Slut udtalte Formanden, at efter den livlige d. A. Gevinster som ikke afhentes inden dette Tidspunkt
Debat der havde fundet Sted i Aften, var det maaske tilfalder Foreningen.
fordelagtigst al man i Fremtiden afholdt Mode med
T o n der. den 25. August 1930.
kortere Mellemrum; dette vedtoges.
Udvalget for Sommerstævnet.
Derefter sluttede Formanden Modet med en Tak
for den gode og saglige Forhandling dette Mode havde
voeret Genstand for.
^tecläelelse tra Ilivsliäensevnet.
Modet sluttedes ved 11 Tiden.

Konsultation for militsers Invaliäer oZ saaäannes efterlaäte samt Kenteanssgere vil si en l^äsenäinZ irs ^sevnets
Kontor i September IVlaaneä l9ZV blive ailiolät i

Rinkenoes Afdeling

ttaäersleV,
a f h o l d e r Medlemsmode Tirsdag, den 9. September. Aften
Kl. 8. hos Goestgiver Chr. Schmidt i Sandager med

folgende^Oagsorden^

„krigs-Invaliden". 2. Beslut-

nina om Lottospil. 3. Eventuelt.
Eventuelle Abndringer med Dagsordenen kan tages
ved Modet.
-n -r n
P. <5- o.
Andr. Hinrichsen.

j

Graasten Afdeling

I

^mtsbuset,

äen 3., 10., 17. og 24. irs Kl. 14^>.
Aabenraa, Sygekassens Kontor, SonäerZaäe 12,
äen 2., S., 16.. 23. og 30. Kl. 143<>.
I'snäer, ^mtsbuset. äen 12. og 25. Kl. 14 so.

l'ingleV, l'inzleVbns, äen 19. Kl. 14.
I^ogumkloster, diotel koz?al, äen 11. Kl. 15^.
SkNrbNk, ^ablinZs ttotel, äen 29. Kl. 15^.
I'oktlunä, Trösel,' ttotel, äen 18. Kl. 16
KoääinZ, ttotel koääing, äen 4. Kl. 14 so.
Invsttaor oz eftsrw-Ito^ s»mt kentemsszere

?,t <Zore LruS si äisse Konsultationer, maa senest 2 vage mclen
äen vato paa bvilken äe agter at give Noäe, meääele Invs.äeN-V^nst i Lonäerborö, til bvilken Konsultation äe sZter al
give ^oäe, ior at Veäkommenäes ^kter kan blive meäbrsZ
til Konsultationen.

bekendtgor herved, at den paa vort sidste Medlems
i<^n^>1t-,tionerne — Veä bvilke cler ,kke er ^e,llZbeä
mode vedtagne Præmieskydning finder Sked i Dagene til at blive IseZeunäersoSt — aiboläes kun, ior saaviät^K>'n^r
fra den 31. August kil den 7. September. Der skydes rettiäiöt moätager ^.nmeläelser til samme.
Invaliäensevnet.
om 10 vcerdifulde Gevinster, der skaar udstillet i Salen
hos Fru Gceskgiver Jepsen. Graasten, hvor Præmie
skydningen finder Sked.
Udvalget beder derfor alle kammerater om at ° Znvalidekonsulenttontorel for haderslev Vy og Amt Z
Storegade 88 (Amtshuset) - Telefon 1092
^
skokke Foreningen i dens Foretagende, kom til Graa- Z
sten og offer en krone kil Afdelingens kasse. De °
?äer XriZsinvaliäer ox kalänes Lkterlsäte
^
Midler der indvindes vil i den kommende Vinter gaa Z
gratis Ve^leäninZ vZ
i kentesaZer m. m.
Z
o
s^ntortid
9—12
oa
2—4,
Lordag,
9—12
Z
ud igen til Hjcelp kil troengende Medlemmer mdensor
vor Afdeling.
Aflcea vor Præmieskydning et Besog!
Med kam. Hilsen:
ttts Slags Gummifodtoj repareres.
). L. Hansen. Formand.
Billige Taksker - Hurkig Betjening.
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til

Avisen er bragt paa posthuset Mandag^en^September

Trykkeriet.
krigs -Invaliden"

Eftertryk

M. Moller - Brohovedvej 3 - Sonderborg

redigeres af H.Clausen - Ssnderborg. Kastaniealle S
med Kildeangivelse er klladt.

af'„Krigsinvaliden"

^i^udkommer een Gang maanedlig. og koster IS
245.
'
Trykt i A.
Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon

C.

HMs'Junaliöe/j
Medlemsblad

>

>

for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Nr.7

Sen 1. vklober 1SZ0

7. Aargang

kirkegaarden „Fricourt", Frankrig (Dep. Somme). Ara „Volksbund" udbygget Indgang
lil kirkegaarden.
Dette Billede er velvilligt stillet os til Raadighed af:

,

„Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge E.V.", Berlin.
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Hovedbeslyrelsesnwdet i Tinglev
Ssndag, den 14. September 1930
Til Stede var: Andreseu-Tonder. Mortensen-Haderslev. ?N. Petersen-Aabenraa, H. Clausen-Sonderborg, h.
Petersen-Sonderborg, Friedrichsen-Toftlund, Hartkopf-Loanmklosier, Simonsen-Bolderslev og Suppleanterne Fru
Schulh-Haderslev, og Fru Sorensen-Sonderborg.
formanden Ar. Andresen, Tonder aabnede ved 9Tiden Modet oa bod de modte Hovedbestyrelsesmedlemmer
velkommen. Alle havde givet Mode. Den fremlagte
Daqsorden blev vedtaget.
1 Lovforslaget. Formanden aflagde en Beretnmg
over de Forhandlinger han havde fort i et Mode i Invalidekommissionen i kobenhavn, fra hvilken han allerede
havde aivet en udforlig Beretning i „Krigs-Invaliden .
Anaaaende Lovforslaget meddelte Formanden at have
fort forskellige Forhandlinger med Socialministeren der
havde meddelt at antageligvis vilde vort Lovforslag kom
me til Behandling til Aoraaret. Der var endnu ikke
blevet foretaget videre i Sagen udover enkelte Forhåndlinqer med Invalidencevnet og Invatideraadet. Man vedtoa. nu, til den forestaaende Rigsdagssamling. straks at
söge Foretroede til en Forhandling med Socialminister
Steinke
2. Renteudbetaling til Udlandet. Hertil meddelte
Formanden at der gennem Ciamac var rettet Henvendelse
til den danske Regering ang. fortsat Udbetaling af Forsoraelsen til saadanne Personer, der tager erhvervsmcessia Ophold i Udlandet. Den danske Regermg har
taaet Henvendelsen under Behandling og der er allerede
sket en Bedring paa dette Omraade. idet Renten nu udbetales til saadanne Personer der tager erhvervsmæssig
Ophold i Udlandet, over et Tidsrum indtil 3 Aar.
Z. klager over Sjeprotheselevering. Til Formanden var der indgaaet forskellige klager fra Invalider

med Ojenprotheser. Disse motiveredes alle med, atOjeprotheserne ikke passede og der var Tilfcelde. hvor de
straks havde konstateret Revner i Protheserne. Man vedtog, i nceste „krigs-Invaliden", at henstille til alle Ojeprothesebcerere, at saafremt de ikke var tilfredse med deres
Protheser, at indsende skriftlig klage til Formanden Ar.
Andresen. Tonder. der saa vil foranledige klagerne videresendt til Invalidencevnet i Sonderborg.

Hovedkassererens Redegorelse for
Foreningens okonomiske Stilling
jfr. Vedtcegtens § 14, 1. Stk.
a) Blomsterfonden. Hovedkassereren aflagde en udforlig Beretning over Blomsterfondens Forhold. Der er
allerede en Bankbeholdning pr. 13. September 1930 paa
kr. 6137.85. Regnskabet der forelaa i maskinskrevne
Udtog, viste tydeligt at Belobene stadig kommer ind og
alt teaner til at de 75 ^ vil blive reddet af det af
Petersen aflagte Regnskab pr. 1. 1. 1928. Regnskabet
blev godkendt.
b) Foreningens Regnskab. H. Mortensen gav en
kort Oversigt over Foreningens okonomiske Stilling siden
Fcellesmodet i Tinglev. Regnskabet balancerede med
7 532.99 og udviste en kassebeholdning paa 206.08 kr.
I Aktiver raader Foreningen over en Formue paa
8514.91kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
kautionsforsikringssporgsmaalet. IHenhold til ved
tcegtens § 14. 2. Stk. er kassereren pligtig til at lade tegne
en kautionsforsikring. Hovedkassereren havde i denne Anlednina indhentet Tilbud fra Selskabet „London . der
tilbod en kautionsforsikring paa 2000 Kr. til en aarlig
Prcemie paa 15 kr. Tilbudet blev vedtaget.
Efter at man havde behandlet endnu forskellige Andraaender fra Medlemmer om Bistand og Hjcelp i deres
Rentesager osv. var Dagsordenen udtomt og Formanden
sluttede Modet.

Vedtagne Resolutioner
pas ciamac'« VI. ^arsmoäe i ?aris
Resolution I.
Den i
i Dagene kra den 25. til 27.
19)0
akboldte VI. ^arstorsslnling indentor diamac lastbar:
I.
med tiltredsbed de i de sidste ^ar opnaaede frem
skridt og da navnlig:
., , „
c.
^
1. Overvindelsen at de umiddelbart erter r^rigen
bidrorende Lesvserligbeder;
2. Anerkendelsen at den s t a a e n d e Verdensdomstols
obligatoriske kompetence Zennern et endnu
stsrre ^ntal stater;
,
i.
?. den i de europseiske stater voksende Overbe
visning tor ^sdvendigbeden at den organiske
forbindelse.

II.

Den maa dog desvserre iagttage, at disse frem
skridt bliver standset og navnlig
-v
1. gennern en (Genskabelse at den krigeriske ^sncl;
2. gennern en stsrre Modstand mod Antagelse at
den obligatoriske Voldgiftsret, der er ubetinget

nodvendig tor fuldstsendiggsrelsen at sagten
om krigens Landlysning.
. Z sennem en tilbagevenden at Xaprustningen,
' trods den svXre og tunge erbvervsmsessige
Xrise. der ryster Verden.

III
vertor erklærer Liamac's ^arstorsamling det
torfligt, at kolk og «.egeringer - der er sig deres
Ansvar bevidst ^ .
,. , , ^
1. «or en fnde paa alle Xrigsopbidselser. der
bindrer det sande fredssindelags
2. straks indstiller kaprustningen tor at forbereae
en virkelig almindelig ^trustnmg i forbindelse
med Volds- og Sikkerliedstraktater;
Z. udruster folketorbundet med Midler, der sikrer
Qennemtsrelsen at dets ^tgsrelser, og som i
almindelig Interesse skridtvis indtræder i steder
tor den rivaliserende Rustning;
,,
^
4, sk-iker et metoäi-lc
bl-nät

«urop-eiske St-ier. som till-äer -n ?rsve>5e ox
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losning at de tselles politiske 0Z erbvervsmsessige Vansl^eligbeder og tremsk^nder det europseis^e ?c»II<s aandelige ^ilnsermelse.

Resolution
vedrorende (^iamac's kredspropaZanda.
Den VI. ^.arstorsamling anser Krigsofrenes og
Krigsdeltagernes bestemte og målbevidste Deltagelse
for at opnaa en moralsk ^.tvsebning tor nodvendig.
Den stadtsester de tanker, der i Opraab tra V^arscbau -^arstorsamlingen blev rettet til Ungdommen.
Den anbefaler alle tilsluttede Organisationer til
st strsebe efter, at alle 8ammenslutninger ak Krigsbeskadigede og Krigsdeltagere tra alle Ilande tilslutter
sig Oiamac.
Den optordrer alle tilsluttede Organisationer til
at anvende de Midler der svarer og egner sig til ved Oiamac's Organisationers Medarbejde — at sikre
Vserket kor den pacifistiske INngdomsopdragelse.
Den beordrer Bestyrelsen til at samle de tra alle
Organisationer tilgaaede Beretninger over den pacifi
stiske I^ngdomsopdragelse, kor at de tilsluttede Or
ganisationers Virksombed kan bringes i Overensstem
melse med bver delagtig 8ammenslutning i den pa
cifistiske tlngdomsopdragelse.
Den beordrer endelig Bestyrelsen til i tiltselde
ak opdukkende Krigskarer, at indvirke beroligende paa
Opbidselsestorsog , at gaa imod Krigsagitationen, toranstalte Kundgorelser i bvilke Krigsotrene og Krigsdeltagerne giver deres INdtr^k kor den kaste Villie
tor at undgaa en (Gentagelse ak Krigen.

keslutninZ anZaaende de l^riZslzlindes
I^ettiA^eder.
Krigsokrenes Krav omkatter .Oodtgsrelsen ak den
erbvervsmsessige 8kade og ^ saavidt muligt
det
psykiske tab, som de bar maattet lide.
f^os de krigsblinde bestaar over al ^laade tran
gen til en kuldstXndig Oodtgorelse ak den erbvervsmsessige 8kade og det ps^siske tab.
f^n trang til lindring ekter folgerne ak Blindbed,
der kun kan blive opkaldt gennem Anerkendelse ak
en tilstrækkelig fengeerstatning og gennem en kormaalstjenlig f^rbvdrvstorsorg samt gennem andre szerlige forboldsregler.
Derkor erkender Oiamac's ^arskorsamling ?>Iodvendigbeden ak at garantere krigsblinde en sserlig
Lebandling under flens^n til de forskellige folger
af Llindbed, og den erklserer, at denne Lebandling
maa indrettes efter folgende Orundssetninger:
?engeerstatning.

l?engeerstatninger skal omfatte:
1. Den hojesterente, der tilstaas de fuldt erbvervsudygtige;
2. Lt tlejetillseg, der garanterer en Krigsblinds
Blejepersons finderbold, som er sikret de Krigs
blinde.
?. f^n tillzegserstatning til Udligning af det ps^siske
tab og til lindring for tabet af 8^nstormuen.
De til Udligning af den erbvervsmsessige,
psykiske og ps^siske 8kade garanterede penge
ydelser er da at udrette, naar tabet af 8^nstormuen som folge af tjenesteydelse er anerkendt
eller en umiddelbar folge som en forvserrelse

af en tidligere lidelse. Disse Vdelser er uakbsengig ak den blindes Indkomst at garantere,
enten den stammer kra ^rbejds^delser eller andre
Indkomstkilder.
L. De efterladtes lkettigbeder.

Itolge den szerlige tunge Ulempe ak Llindbed
skal de blindes ekterladte bave Krav paa den normale
kentesats uden f^ens^n til det oprindelige 8ammenbzeng mellem Dodsaarsagen og tjenestebeskadigelsens
anerkendte 8undbedserstatning.
d. Xrigsblindes Arbejde.

Arbejdet betyder kor de blinde en psykologisk
og ret otte ogsaa en erbvervsmzessig I>Iodvendigbed.
isser da den ^dede Erstatning kor Krigsblinde ikke
er tilstrsekkelig til at opkalde de kastsatte Betingelser
kor at kunne underbolde familien. Derkor erklserer
^arskorsamlingen. at det er 8tatens og andre offent
lige Virksombeders Lligt at give krigsblinde bejligbed
til tilstrækkelige erbvervsmsessige Leskzettigelser:
1. gennem begunstig Lebandling ved Bortgivelse ak
Bevilling til sandel med Varer, som krembringes
i ^onopolvirksombeder.
2. gennem tormaalstj enlig Udvikling ak Krigsblindetorsorgen, ved frembringelse ak n^e Lesksettigelsesmuligbeder og ved (-rundlseggelse af tilsva
rende ^.fssetningsorganisationer for frembringelser.
D. supplerende korboldsregler.

De fysiske og ps^siske folger af klindbed skakker
sserlige fornodenbeder, bvorkor det s^nes korderligt
at trsekke kuldstsendige forsorgskorboldsregler, navnlig:
1. gennem Indviklingen ak Kekreationsbjem kor
Krigsblinde;
2. ved fremskakkelse ak hjemsteder og ak egne hjem
gennem tilstaaelse ak L^ggetilskud eller langkristede, rentekri baane^delser;
Z. ved hjzelp ak uddannede forerbunde, 8eletoj
samt andre Rekvisitter;
4. ved l'ilstaaelse ak kri Kejse kor krigsblinde og
disses fedsagere paa alle okkentlige fratikmidler;
5. Ved gratis Lebandling kor krigsblinde og de
ak dem korsorgede familiemedlemmer i alle 8^gdomstilkselde.

Resolution
vedrsrende ^fulzerl^uloseus Lel^sempelse.
ttter Godtagelsen ak Beretningen kra Kammerat
Delsuc, Oeneralsekretser i det kranske Kigstorbund
for fungebeskadigede, opfordrer ^arstorsamlingen
Bestyrelsen under flens^n til Dannelsen af kormaalstjenlig forbindelse at en beldig Leksempelse at tu
berkulosen — alle Organisationer til at samle alle til
Kaadigbed staaende Lilag og at tremme forboldsregler
til Beksempelse at tuberkulosen blandt Krigsdeltagere,
navnlig ved at tordre Oprettelsen at tuberkulosebjem.

Resolution over XriZsotrenes
StillinZ i GsterriZ.
Oiamac's Kongres bar opnaaet tilstrækkeligt Kend
skab til, at det er lakkedes den osterrigske Kepubliks
legering at modtage det lsengst etterstrsebte faan.
Den gor opmserksom paa, at forbundskansleren
og Ministeren tor 8ociallovgivningen bar tilsagt de
osterrigske Krigsotre en I^ovelleicering at Invalide-
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loven paa samme ^id som laanet og kaaber. at trenne
Novelle snarest vil blive korelagt det osterrigske
^ztionalraad og at de tilsvarende Osekninger 21
Ludgettet vil blive optaget.

LesIutninZ anZaaen<5e XriZsotreneZ
8tiI1inZ i 1^jel^^08l0va^iet.
(üiamac's VI. ^arskorsamling kastslaar r^ed ^lilkredsked, 2t Kegeringen kor 6er» tjekkoslovakiske
Kepublik begyndende pr. 1. ^uli 19)0 nar korkojet
Kenten kor svsertbeskadigede og ligeledes - uakksengig
ak (Grundrenten — de Glindes Krav.
Konkerencen kar videre rned lilstrsekkeligked
opnaaet Kendskab til. at Kenten kor arbejdsud^tige
Krigsenker over 55 ^ar. er blevet forkuet, og at
man endelig kar tilkendt korzeldrelose Vorn Kente.
zoni klgrst kar stillet Krav ekter ^nmeldelseskristens
lldlsb.
I^aar den tjekkoslovakiske lovgivning Zennern
disse porkoldsregler endelig kar afpasset samme I^liveau. som den i andre 8tater. kvis erkvervsmXssige
8ituation kan sammenlignesmed Tjekkoslovakiet, saakan
man gaa ud kra, at det Problem om porsorgelse 1
Tjekkoslovakiet Kar kündet en losning.
rnaa dog kastslaa, at denne lorbedring
er det korste 8kridt indenfor pzellessporgsmaalene at
Krigsokkerproblemet i Tjekkoslovakiet.
linder disse korudsXtninger stiller Konferencen
Kegeringen for den tjekkoslovakiske Kepublik en
indtrængende Anmodning orn, at forsone alle Anstren
gelser til at forbedre Krigsofrenes 8tilling - naar
ikke andet mulig — i forskellige ltapper.
ln almindelig porkojelse af Kenten for Krigsin
valider. kelt sirlig, kvad der angaar de amputerede,
de tuberkulose, lmker, korseldrelose korn og andre
efterladte, er uundgaaelig. lra den anden 8ide er de
nuvzerende Afdrag fra Kenten samtidig ved at dale.
(üiamac's VI. ^arskorsamling kaaber, at Kegeringen for den tjekkoslovakiske Kepublik fremdeles vil
gore alle mulige Anstrengelser til (gavn for Krigsokrene og at der endelig gives Invalider, linker og korXldrelsse Vorn en tilstrækkelig porsorgelse.

En Vroderskabsfest
foranstaltet af osterrigske og lyske krigsofre
i Passau.
Den 10. August i Passau afholdte Vroderskabsfest.
til hvilken der havde indfundet sig krigsbeskadigede fra
alle „Gauer" i Tyskland, hvor ogsaa de Overosterrigske
krigsinvalider har taget Del. formede sig som en moegtig
Titslutuingsbekendtgorelse. Allerede om Morgenen ind
traf over 1000 tyske krigsbeskadigede. krigerenker og
Efterladte, hvor de paa Vanegaarden fik en hjertelig
Modtagelse. Flere hundrede Overosterrigske Invalider
ankom med festsmykkede Viler; foran Vanegaarden for
mede der sig et Aestoptog. De Amputerede og Veubeskadigede blev kort forud i de festsmykkede Viler. 2
Musikorkestre ledsagede Aesttoget til Raadhuspladsen.
Zcerlig hjertelig formede sig Modtagelsen af de osterrigske
Kammerater, der var tit Stede for paany at bevise de
tyske Vrodre, hvilke dybe Rodder Tilslutningstanken har
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Kesolutivn ANA. (^iamac's Virl^somlied til
(5avn tor I^riA80trene i ^je^vslova^iet.
Den V I. /^arskorsamling beordrer Bestyrelsen kor
Liamac til paan^ at optage porkandlingerne med den
tjekkoslovakiske Kegering kor at korbedre Krigsokrenes
stilling i Tjekkoslovakiet.
Denne Indskridning er netop nodvendig med
henblik paa. at den tjekkoslovakiske Kegering endnu
ikke kar taget 8kridt til Liamac's sidste henvendelse.

lkesolution anZaaende Xri^sdes^acliZecles
8tiIIinZ i R^umsenien.
Liamac's VI. Kongres kar ak Beretningen over
lovgivningen kor Krigsinvalider — der blev erstattet
ak 8ociete des Invalides de Ouerre - med I'ilkredsked
konstateret, at Kegeringen i en n^ lov over
8undkedssporgsmaalet, der i ^uni 1950 blev vedtaget
ak parlamentet, at der ved en ^rtikkel staar kast, at
pensionerne kor genansatte Okkicerer og llnderokkcerer er kastsat saaledes, at man paa den ene 8ide
tager hensyn til ^lilitzergraden og paa den anden
8ide til Invaliditetsgraden og sirlig ekter Kesultatet
ak det 8kon, der er uakkzengig kra den Dato (Genind
stillingen kandt 8ted, saaledes, at man paa den I^Iaade
kaar en Lnked kor pensionssatserne. idet der er sikret
I^ilitserpersoner ak en og samme Orad en ensartet
Kente.
I^lan udtrykker den Anskuelse, at en Ketorm at
lovgivningen kor pensionerede 8oldater, kor Korpo
raler, l)nderokkicerer og Ikke-drenansatte skal kinde
8ted ekter en ensartet Metode, det vil sige. under
hensyntagen til. paa den ene 8ide Kangen og paa
den anden 8ide vedkommendes Invaliditetsgrad kvorved mindst 5 Kategorier maa korudses: 20. 40, 60.
80. og 100v/y Invaliditet.
^an tror endvidere, at luldinvalider og navnlig
de Invalider, som er anvist paa hjselp ak en tredie
person, kaar et I'illXg ak 50^ regnet ekter en luldrentepension.
^lan kusker sluttelig, at (grundrenten tor en
8oldat. der er kuld Invalid, er ^ under hensyntagen
til Kumseniens ^lindstprissatser — kastlagt til ikke at
maatte overstige Z500 lei maanedlig.

slaaet i det osterrigske Folk. Denne Tanke kom gentagne
Ganae under de forskellige Taler til Udtryk som Opmcendene (Aormcendene) sor de forskellige Lokalafdelinger
rettede til Forsamlingen. »Den endelige Tilslutning
hedder det i en Tale. „er forlcengst fuldfort i Germng
maatte den Tid snart komme, hvor Grcensepoelene maatte
falde oa Osterrig og Tyskland blive et Rige.
Formanden for Landsforbundet Osterng kammerat
Weidinaer overbragte Osterrigs Krigsofre de hjerteligste
hilsener, han talte om den skrcekkelige Erhvervsknse.
der var kommen over det tyske Folk og den brede Atasse
Rod. under hvilken soerlig ogsaa krigsbeskadigede har
maattet lide. han pegede paa Nodvendigheden as ar
sammenslutte alle kroefter i kampen for igen at komme
"^Tateren mindede endnu tilfidst den udtryksfulde Vekendtgorelse i Anledning af Pariserkongressen og ^
med Ordene: ..Maa denne Foranstaltning vise Verden
hvor mcegtig Tanken om Tilslutning og Sammenhold
lever i det tyske Folk."
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De italienske
krigsofres lovmcessige pligtbidrag.

^

Efter Forslag fra Italiens Rigsforbund for krigsbeskadigede har den italienske Regering udstedt en Lov,
hvorefter Rigsforbnndet for krigsbeskadigede er berettiget
til fra 1. Januar 1930 hos alle krigsbeskadigede at erholde et maanedligt Belob af 2 Lire.
Denne Forholdsregel viste sig nodvendig, for at opretholde Forsorgsindretningen, der ogsaa kommer alle
krigsbeskadigede til gode — uanset om disse er Forbundsmedlemmer eller ej — og som er af stor Betyd
ning i Omraader for Tilvejebringelse af Arbejde. Pligtbidraget afdrages krigsbeskadigede maanedlig af den
oppebærende krigsrente, hvorefter den overvises Forsorgsfonden.

Mnde.
Den Gang der om Liv og om Dod rulled' Terning
og Manden tog Del i den blodige Leg,
taalmodig hun rogted' hans troelsomme Gerning.
hun ej med et Blik med en Tanke ham sveg.
Selv Scedeu hun lagde, hun luged', hun mejed'
og sanked' de gyldende Äks saa i Lo,
med segnende krcester hun vakled' til Lejet,
i Bonnen paany fik hun styrket sin Tro.
hun sendte en Bon op for ham i det Fjerne,
mon han endnu mellem de Levende var,
da fandt hun sit Haab i en blinkende Stjerne,
som smilende spurgte ..hvoruaar kommer Aar?"
De Smaa hun lcerte til Herren at bede,
hun lcerte dem Nojsomhed, Orden og Flid
paa Rettens og Dydens Vej dem at lede,
det var hendes Maal i den ensomme Strid.
Paa Posten hun vented' i Spcending og Smerte
til han fra Bugten ved Vejen forsvandt,
da greb der en Haand mod et bcevende Hjerte.
fra Ojet en Skuffelsens Taare der randt.
Hjem kom han igen, ham hun længselsfuld vented',
ham som hun med Taarer og Bon fulgte ud
i Sjcelen den Dag sig med Flammeskrift prented'
paany blomstred Lykken, paany skod den Skud.
Anna Hartvigsen.

j

Ara Hovedbestyrelsen
Fri-Eksemplarer
af Vogen „Intet Nyt fra Vestfronten".

I „Nachrichten des Verbandes der kriegsinvaliden
Österreichs" gor man bekendt, at Remarques Bog „Intet
Nyt fra Vestfronten" er udkommen i Blindekodeskrift, og
at denne kan erholdes, efter Anmeldelse, gratis.
(Her fra Hovedbestyrelsen er der paa sidste Hovedbestyrelsesmode bleven vedtaget at rette Henvendelse om
en Del Fri-Eksemplarer til de krigsblinde i vor Landsdel.)
Red.

Skodborg-)els Afdeling

j

afholder Medlemsmode Lordag. den 11. Oktober 1930,
Aften kl. 7 l/2 iBuchards Cafe i Jels. Hr. Viggo Hansen
har lave, at kamme >il Siede, p zz -g . h Tandrup,
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Basar for Haderslev Afdeling.
Efter at Fornojelsesudvalget i Samarbejde med Bestyrelsen i lcengere Tid har arbejdet med Planen om Asholdelse af en Basar til Fordel for trcengende krigsinvalider og Faldnes Efterladte, afholdtes der den 6. Sep
tember d. A. et Bestyrelsesmode, hvori Reprcesentanter
fra Fornojelsesudvalget deltog.
Der vedtoges her at afholde Basaren i Dagene fra
Fredag den 28. November til 1. December d. A. i „Det
nye Teater", Jomfrustien 10. Der er af Stiftamtet givet
Tilladelse til Basarens Afholdelse samt at afholde en
Bortlodning af værdifulde Gevinster. Lodsedler a 50 Ore
vil snarest blive udbudt og vi beder alle Foreningsmed
lemmer, og alle som har et varmt Hjerte for krigsinvalideforsorgen, at skotte Foretagendet ved at kobe Lodsedler.
Lodsedler kan faas ved Henvendelse til H. Paris, Rolighedsvej 4, Haderslev.
Den sidste Basar afholdtes i Efteraaret 1927 og
denne bragte et godt Overskud, hvoraf megen Nod er
bleven lindret indenfor krigsofrenes Rcekker, men nu
staar Foreningen ncesten paa bar Bund, og vi troenger
Haardt til nye Midler, som vi haaber Basaren vil bringe
os, saa vi dermed atter kan blive i Stand til at yde
Understottelse til trcengende krigsofre.
Ncermere Meddelelse om Basaren vil fremkomme i
nceste Nr. af „Krigs-Invaliden" og i Dagspressen.
Bestyrelsen.

j

Rinkences Afdeling

afholder Lottospil om Goes, 2Ender og andre vcerdifulde
Gevinster Sondag, den 12. Oktober 1930, Aften kl. 7 ^
hos Gcestgiver Borm, Rinkences. Efter Lottospillet fcelles
kaffebord og frit Bal. Deltagelsen er kun tilladt Foreningens Medlemmer og indbudte Goester.
P. F. V.: Bestyrelsen.

I

Sonderborg Amtsorganisation

j

Amtsorganisationens Vafar!
Vor Basar indenfor Amtsorganisationen vil i Aar
blive afholdt Lordag den 1. og Sondag den 2. November
paa Centralhotellet i Sonderborg.
Udvalget er allerede i fuld Aktivitet, Politimesteren
og Amtmanden har atter i Aar stillet sig velvillig imodekommende og vi kan allerede meddele, at vi har faaet
Meddelelse om. at vore Myndigheder har givet Tilladelse
til, at Basaren afholdes. Endnu er Programmets ncermere Enkeltheder ikke fastlagt, men at Basaren bliver
den bedste og storste vi endnu har haft. behover vi nceppe
at tvivle om. Den Nyhed, der ml fremkomme, skal vi
endnu ikke robe udover hvad en Basar ellers byder
paa, saasom. den store Bortlodning med 30 store vcerdifulde
Gevinster til en samlet Voerdi af 1500 kr., stor Tombola
o. m. m. Vor Basar plejer hvert Aar at indbringe et
ret stort Overskud til Uddeling blandt vore Medlemmer
til Konfirmation, Syge- og Begravetseshjcelp. Vi haaber
at Bajaren med det Formaal for Oje vil blive stottet
velvilligt igen i Aar af Befolkning baade i By og paa
Landet. Alle maa igen ude i Lokalafdelingerne scette
alle krcester ind igen, saa vi kan faa en vellykket Basar
til Gavn og Hjcelp for vore trcengende Medlemmer.
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fremtidige Ordning. Den skal ikke kores fast, fordi kryppen den er tom. som man siger. De Herrer der boerer
Skylden, dem skal vi nok naa, hvis ikke ad den Vej. er
vi nu tvungen til at tage til andre Midler.
Der vil komme en Foredragsholder og klarloegge
os hele Invalidesagen og jeg vil hermed sige paa Gensyn
til alle gode gamle Medlemmer af vor Forening og bede
alle komme til Stede.
Med kam. Hilsen!
krigsinvalid Jorgen Ssrenfen, Vester-Sottrup

Vekendtgorelse.
Det bekendtgøres herved at Haandvoerkere der staar
som Medlem af Foreningen og som kunde onske at ud
stille Mobler eller andre Genstande paa vor Basar i
Dagene den 1. og 2. November d. A. paa Centralhotellet
i Sonderborg, maa enten personlig eller skriftlig henvende
sig til Formanden Hans Petersen. Bjerggade 25, Sonderborg til senest den 25. Oktober 1930.
Udvalget.

Sonderborg Afdeling

>

fejrer 10 Aars Stiftelfesfest Lordag den 4. Oktober.
Aften kl. 8 paa Lolosfeum i Ssnderborg.
Bestyrelsen har nu hele Programmet udarbejdet,
lworom man kan sige at det bliver meget vellykket.
Festen vil blive indledet med nogle Musikstykker, hvorefter
Formanden for Hovedbestyrelsen. Byraadsmedlem Redaktor
Fr Andresen, Tonder vil holde Festtalen. Ligeledes har
hovedkasserer. Medlem af Invalideraadet. h. Mortensen,
haderslev lovet at komme til Stede og holde et Foredrag
over Foreningens Virksomhed i de forlobne 10 Aar.
Efter at denne Del af Festen er afsluttet samledes Festdeltagerne til Mes kaffebord. Her har Skomagermester
kr Dels, Ssnderborg, lovet os at ville underholde os med
Oplcesning. Endvidere er der sorget for god Underholdning, saa vi kan vcere forvisset om en fornojelig Sam-

1000000000000.
(Efter „Der kriegsverletzte-.)

Dette eventyrlige Tal er ikke taget fra Astronomiet,
men det forestiller omtrent den Gceldslast. hvormed England alene er gaaet ud af krigen. Snowden. den enaelske Finansminister har udregnet denne Billion (den
udaor i vore Penge mere end 1 Billion kr.) og er ved
denne Lejlighed kommen til det Resultat, trods saa stor
Gceld der i andre Lande heller ikke vil vcere helt lille,
at den aarlige Udgift til Rustning over hele Verden belober sig til 150 000 000 000 Kr. Den civiliserede Menneskehed fremskaffer under de allerstorste Ofre Forudsoetmuger til nye krigsforetagender, der har nye Goeldsbyrder
til Folge, som man kun vil vcere i Stand til at beregne
med astronomisk Mathematik. Det er ingen overdreven
Fremstilling. Man behover blot at forligne Galden fra
menkomst.er
^ ^
^ndt Indbydelser tidligere Krige med Tallene fra Verdenskrigen og Rigtil samtlige Afdelinger indenfor Amtsorganisationen, tigheden vil komme frem.
Hvorhen kommer vi? Vil der komme en Tid, hvor
samt til alle Jubilar-Afdelingens Medlemmer. Vi ml
raade alle som onsker at deltage til at melde sig snarest, hvert Arbejde kun vil vcere et Hoveri, adlydende Galtil Formanden, kobmand Earl Viereck. Alsgade 9, Son- skaben, der fremskaffer Tilintetgorelsesmaskinen for at
odelceaae hele Verden? Hvorfor bygger vi Skibe, naar
derborg.
Bestyrelsen.
vi doa nedscenker dem, Gader, naar de oprives igen.
Huse. naar vi tilintetgor dem? Vi hverver for SparVester - Soltrup Afdeling
sommelighed, propagerer for Sparedage og lader saa de
opsparede Penge eksplodere i Luften til Fordel for gruAbrede Medlemmer!
fulde Massemorderier. Vi studerer, strceber efter nye
Den 5. August 1930 havde Bestyrelsen indvarslet til Erkendelser, forsker, opdager, opfinder, toenker og digter,
Mode hos Cl, Clausen. Stationskroen. Dagsordenen for saa til sidst ynkelig at begrave hele Jordens visdom
omfattede blandt andet: Droftelfe ang. Deltagelsen til i et Granathul. Vi lever for at Statistikkerne kan beSommerstævnet i Tonder og andre vigtige Sporgsmaal. reane, hvor mange Procent af vor daglige Fortiene.te
Resultatet blev ret daarligt, der modte siger og skriver vi skal afgive for at vi engang kan gaa paa hverandre
kun 4 Mand. Formanden, kassereren undertegnede og med Gas og Tanks, og at vore Born kan do af Hunendnu en Mand. Ja, det saa jo ret sort ud og der gersnod, krigen er en hellig Sag. Den er bisse Ofre
blev selvfolgelig heller ingen Forhandling den Aften, v«rd. Den sti-eler Modet fra dem. som ikke behover at
kort sagt hver gik til sit med alle mulige Tanker om, aaa med Oa fra nu afliver v! Koner, Modre og Born,
hvad der er at udrette, for at vor Foremng igen kan hvorfor ikke? Skal vi aarlig for ingenting udgive et
komme paa Benene. Undertegnede skal ved ncervcerende
Hundrede og halvtreds Tusinde Millioner? Og Teknik
henvende sig til alle Medlemmer og sporge om. Skal kens Aand, som erobrede vor Luft. er Uge gode nok I
vor Forening oploses eller ej? Jeg er nu engang as at opfylde Luften med den Aorraadnelfeslu t, som de
den Mening, at det skal den ikke. Jeg kan slet ikke mdse der gennem deres daglig- Arbejde, da de levede var
af hvilken Grund? Der er maaske nok enkelte Medlemmer, med til at frembringe Midlerne for
s°°
^,
der siger, ja, nu har vi vore Boru store, nu kan jeg ikke ssntninn ^?or et hundrede og halvtreds Milliarder
indse at jeg kan have nogen Fordel af at
l Fc^' l!i°n dZ'h°?e noget! Efterkommere vil da kunne beregne
eningen loengere, eller andre kan vel ikke afse det lille Billioner og Trillioner
Zornsielse har kostet.
maanedlige Bidrag. Ja, kammeratinder og kammerater
Dertil maatte den n-este Verdenskrig — hver Kng.
det er ikke den Vej vi skal gaa, vend om medens Tid kommer, vil blive en Verdenskrig
md
er. Der staar endnu mange i vort Sogn, som siet ikke Z0 til 40 Millioner Dode. Mon D>en. hvad er
har vceret Medlem af vor Forening, dem maa m se Generalen vil med sin Blyant kunne bev.se det p°° °>
om vi ikke kan faa med. Da vi stod ude i Fronten, da aende Maade: Gaar v> ud fra at 10 Aars ^niregeru v
kendtes vi allesammen og var kammerater, men i Dag, Zit vcere nsdvendig til Fremskaffelsen
d°n n-este^kr g.
ja for loenge siden, har de forladt eller glemt os.
Selv ved en ensblivende Rustningskvotadel. d
2
Jeg vil anmode Bestyrelsen om, at indkalde tit et viser en Stigning ved de aarlige Statsforstag. opnå
Mode snarest belejligt, hvor vi maa behandle Foreningens

I

I

h°«b

denne
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en lille pom Sum paa 11/2 Billion. Bliver der kun 30 Kongen os: „Slesvigere! I ville ikke bortkaste Lovlig
Millioner Dsde efter projektet, saa er dog en med 50 hedens og Frihedens Velsignelse for at tjene Ergjerrighedens
Tusind dyrt nok betalt. Ikke sandt? Da al Sandsynlig trolose Planer!"
Nei, brave Alsinger! Delte ville Iligelidet nu som
hed taler for, efter den moderne krigsforelse, at mindst
30 Procent af de overlevende er gjort til kroblinger, saa I hidtil have villet det! Vi vilde vise andre troe Sleshar Forsorgelsesministeren det let at dividere kvotadetet viger, at Enighed gjor stoerk, og vi ville stole paa at
Gud er med den retfoerdige Sag.
for de beskadigede efter Generalregningens Monster.
Jeg opfordrer derfor alt ungt og vaabendygtigt
Saa har kunst og Videnskab, hvor kreditten alle
rede er bleven lidt lille, kun en lille Andel af Menneske Mandskab til. ikke lomger at skjule Gevoererne; men nu
hedens Arbejdsfortjeneste; Erhvervskrisen vil blive endnu at komme frem. og ove sig i at bruge dem.
Fornemmelig opfordrer jeg mine gamle og provede
mere af en gigantisk Art end nu. for sociale Indretninger
vil man noeppe have mere til Raadighed end en Tiende- Regimentskammerater til at samle sig omkring mig. til
del. Moralen vil falde endnu mere. Men Menneske- Hest eller til Fods. og voebnet saa godt som muligt for
heden vil paany gaa i Tjeneste igen, behersket af Ma- at bruges til Underbefatende.
Ved Ecken kirke onsker jeg at samles med Eder,
skinen og regeres af Aandens Umcettetighed, som de
mine
troe Alsinger, Sondagen den 2. April om Middagen
klagende betaler deres Told. Vil de gore det?
kl.
12,
til hvilken Forsamling jeg navnligen indbyder
Igniculus.
D'herrer Sognepræster; — denne hcederlige Embedsstand,
der, fornemmelig paa Als. blev Pligt og A5re troe!
Jeg vil meddele Eder. hvorledes I kunne bidrage
til at forsvare vort kjoere Als, og jeg venter, at I med
Lyst og Mod forbereder Eder dertil; thi vel veed jeg, at
Villien er god, men denne er ikke tilstrcekketig; der udkrceves oasaa Dyatiahed, oa fremfor Alt Sammenhold!
Altsaa, vi ses den 2. April.
Sonderborg, den 31. Marts 1848.
H. Riegels.
Commandant paa Als.
Meningen med Landstormen var god nok, men den
fik ikke Lejlighed tit at vise, hvad den kunde.
Den alsiske Landstorm i 1848
-1-

Ved Begyndelsen af den forste slesvigske krig dan
nedes den alsiske Landstorm. Husfoged Riegels paa
Fcegteborg ved Nordborg blev den 27. Marts 1848 af
Kong Frederik VII udnoevnt til kommandant over Als,
og han overtog straks det Hverv, at sammenkalde den
alsiske Landstorm.
Allerede den 31. Marts skrev Riegels sit forske Opraab
i Sonderborg og „Den danske Slesviger" som forste Gang
skulde udkomme den 1. April, skulde offenttiggore Opraabet.
Den 2. April skulde den forste Samling af Land
stormen finde Sted ved Egen kirke, men mange har vel
ikke vceret tilstede da forste Udgave af „Den danske Slesviger"
med Opraabet forst udkom Lordag den 8. April 1848:
Mine kjcere og prsvede Landsmoend paa Als!
De fleste af Eder kjende mig. thi med mange af
Eder er jeg opvoxet, og Mange have tjent under mig:
ja med en Deel as de 2Eldre har jeg allerede i Felttoget
1813 delt Farer og Byrder! Overalt hostede vi A5re
og Ros, thi vi havde kun Pligt og Troskab for Oje.
Da jeg som tro Slesviger meldte mig til Tjeneste for
at voerne om den kongelige Gave der gjor Slesvig til
et selvstcendigl Hertugdomme; — da har kongen skuet
mig i mit Hjerte, idet Hans Majestoet under 27de Marts
hcedrede mig med at udnomne mig til Commandant over
Als.
Det er nu 41 Aar siden jeg som 15-aarig Frikorperat
vendte hjem efter kobenhavns Belejring, og forste Gang
meldte mig til min Faders Tjeneste. Meget har siden
den Tid forandret sig: men Alsingernes Troskab blev altid
uforandret. Dette have vi viist hinanden hvor vi modtes
og dette vil vi nu igjen vise hinanden, idet jeg opfordrer
enhver troe Alsinger til at slutte sig an til mig og at
folge mig for at vcerne om vor Sikkerhed og Ejendom.
— Fuld af Tillid til alle troe Momd i Slesvig, tilraaber

Ara Lysabild kirke.
Navnet Lysabild skrives i „Danske Atlas" og Jordboger ofte „Lysabbel". I et Dokument af 22. Oktober
1215, ncevnes ved Siden af andre Byer paa Als Liusapeld, Wiboki (Viby) og Fialbothoe (Fjelby), hvori Her
tugerne Abel og Kristoffer overlader Kong Erik Plovpenning en Del as Arven efter deres Fretter, Grev
Albert af Orlamunde*).
Efter ..Dansk Atlas" 7. 434, er Lysabild kirke viet
til St. Mikael, kirkegrunden skal voere en gammel Borg
plads med Volde og Grave, kirkegaardsterromet blev
1841 reguleret. Indtil dette skete, var Gangstien rundt
om kirkegaardeu langs med Stendiget og de hoje Linde
Voldgrav. Degn og Lcerer emer. Grevsen har meddelt
mig. at gamle, men nu afdode Momd og kvinder, har
fortalt ham, at de i deres Borneaar har moret sig paa
Isen paa Voldgraven, og man nomner endnu Navnet
paa en, som ved et Fald bagover paa Isen, der forslog
sig saa stemt, at hun dode som Folge deraf.
Voldgraven har efter gamle Folks Sigende ligget
lomgere inde paa kirkegaarden, som det ogsaa er naturligt, at Volden ligger indenfor Graven. Den sydlige
Vold har vceret saa hoj, at man fra den nuvcerende
Hovedindgang til kirkegaarden kun kunde se den overste
Det af de store kirkevinduer. Ved Opkastning af Grave
i Ncerheden af den tidligere Voldgrav, ser man tydelig
den morke Fyldjord, mens andre Steder paa kirkegaarden
det gule Ler straks kommer til Syne.
Der knyttes mange Sagn til Lysabild kirke. For
at ove Bod skal Ejeren as Borgen have bygget kirken,
„St. Mikael, den gode Stridsmand til 2Ere". Han havde
nemlig begaaet Mord paa Junkeren paa Abbelhoved.
det vil sige Landtungen, hvorfra Polsrev skyder sig ud
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i Havet. Kirken forte derfor i lang Tid Ravnet «Hellig 18 Alen lavere. Det er 150 Fod over Jorden og Spiret
Blods kapellet". Men der fortcelles andre Begivenheder 90 Fod over Muren.
Baade Hovedskibet og det nyere Sideskib boerer overfra Lysabild, efter hvilke kirken skal have faaet Ry som
Hellig Blods kapel. At kirken har vceret et stcerkt besogt ensstemmende Prceget af en yngre Gotik. Hvcelvningen
Valfartssted, er givet, da der aarlig blev afholdt et „Hellig med de korte korsformede Piller gor Rummet hyggeligt
Blods Marked". Anledningen dertil skal ogsaa efter og smukt. Ellers ejer kirken ikke noget scerligt Inventar
anden Beretning have vceret det store Nederlag, som Al- af kunstvoerdi.
Alterbilledet, Nedtagelsen fra korset efter Rubens,
sinaerne bibragte den danske Admiral üvar bryske ved
er
malet
af Jes Jessen i 1801. Jessen er fodt i AaMommark i Aaret 1421. da Alsingerne som Takkegave
benraa
den
14. August 1743, hvor han ogsaa dode den
oa ifolge afgivet Lofte skcenkede kirken i Wilsnack i Bran9.
April
1807.
Han var Eckersbergs sorste Lcerer. I
denborg et Alterboeger til 50 Mark Solv, og selv byggede
flere
af
Amtets
kirker
findes endnu Vcerker af Jes Jeset kapel ,,in sonorem 8unAuini8 et corporis Lnristi .
sen,
faaledes
i
Tandslet,
Alterbillede fra 1798, i Nybol.
Kan der virkelig vcere Tale om Bygningen af et kapel
Alterbillede
fra
1804,
og
i
Sottrup. Alterbillede fra 1803.
i denne Anledning, saa kan det kun dreje sig om Byg*) Saml. Suhm. Danm. Histor. X pag. 965.
ningen af et af Sidekapellerne. Den oprindelige Del as
Kirken er langt oeldre.
.
Prcesten Helmold fra Bosau beretter i sm SlaveAleclclelelse kra Invaliäeasevnet.
chronik folgende Tildragelse: ..Da en Prcest paa Also
Kon8ultation for militsers Invalider og 8aaclanne8 ettervar i Acerd med at sejre den hellige Messe og hoeve laäte 82mt Kentean3sgere vil si en Uä8enäing fra NssVnet8
kalken, saa han, at Vinen og Brodet havde forvandlet sig Kontor i Oktober ^ssneä I9ZV blive afkolät i
til virkelig kod og Blod. Han blev meget forfoerdet og
ttaäersIeV, ^mtsbuset,
äen 1.. 8., 15., 22. og 29. Kl. 14^.
vovede ikke at tage Sakramentet, men rejste til Biskoppen
Aabenraa, SVöekassens Kontor, SsnäerZsäe 12,
med Kalken, ü et kapitelsmode berettede han om Underet
äen
14., 21. og 28. Kl. 14»<>.
og viste Kalken frem. Alere af Domherrerne mente at
I^snäer, ^mtskuset. clen 10. og 24. Kl. 14^.
Underet maatte have god Betydning og at det var sket
tinglev, l'inHleVbus, clen 17. Kl. 14.
^oöumkloster, ttotel ko^sl, äen 9. Kl. 1515.
for at styrke Troen paa Sakramentets kraft. Men BiSkserbsek, Rablings ttotel, clen 30. Kl. 15
skoppen var af en anden Mening; han erkloerede, at
l'oktlllnä, k^roscb' ttotel, äen 16. Kl. 163».
Kirken stod foran en haard Hjemsogelse, og at der vilde
ksääing, ttotel ksääinZ, äen 3. Kl. 143«
flyde meget kristeligt Blod".
lnvaliäer og efterlaäte, 8amt Nentean80gere, 8om on8ker
Med den „kirke paa Also" kan kun Lysabild voere at göre Lrug st äi88e Kon8ultationer, mas 8enest 2 vage inäen
ment. thi kirken har nu engang haft et Hellig Blods äen Dato, pas bvilken äe agter at give ^Vwäe, meääele Invaliäekapel, og den Slags kappeller byggedes altid kun som neevnet i Ssnäerborg, til kVilken Kon8ultation äe agter at
Folge af et faadant Blodsunder. Desuden var Lysabild give ^oäe, ^or at Veäkommenäe8 ^kter kan blive meclbragt
til Kon8ultationen.
den eneste Kirkeby paa Als. som horte under Slesvigs
Kon8ultationerne — Veä bvilke äer ikke er ^ejiigbeä
kirkesprengel, hvis Domkapitel var Ejer af Lysabild By. til at blive lseSeunäerss^t — atlioläe8 kun, for 8aaviät I^sevnet
Helmold har let kunnet hore om Blodsunderet
Sles- rettiäigt moätager ^nmeläel8er til 8amme.
via da han ofte kom sammen med Greven af Raheburg,
som havde store Besiddelser ved Slesvig By. Hele Als
Sjeprothesebcerere
med Undtagelse af Lysabild, horte til Bispedommet Odense
oa med dette havde Helmold ingen Forbindelse.
der ikke kan finde sig tilfreds med de gennem
Allerede 14 Dage senere gik Biskoppens Spaadom i
Jnvalidencevnet udleverede Prothese (det handler
Opfyldelse. Wagriernes og Obotriternes Alaade landede
sig om de Invalider der har faaet nye Protheser uduhindret paa Als. og de slaviske Sorovere indtog hele
leveret
i Foraaret) bedes indsende skriftlig klage
Oen. Kirkerne blev joevnede med Jorden, enhver, som
til Formanden Fr. Andresen. Sondergade 32,
satte sig til Modvcerge, blev hugget ned. Den ovnge
Del as Befolkningen blev fort i Slaveri. Helmold paaTsnder, der saa samlet vil foranledige klagerne
staar at have Hort af Ojenvidner. at Obotriterne alene i
videresendt til Invalidencevnet i Ssnderborg.
deres Hovedstad Veligard (Mecklenborg) paa en Markedsdag udstillede 700 Alsinger til Salg. Dette skete i Aaret
N69.
,
o
s ° Znvaliiielsnsulenkonlorel sor haderslev Sy og Amt Z
Nordkapellet er nu den celdste Del af kirken og vel Z
Storegade 88 (Amtshuset) - Telefon 1092
det egentlige „Hellig Blods kapel". Her stod Skabet °
Väer XriAsinvaliäer oZ kalänes Ltterlaäte
med de hellige Alterkar. Senere blev det sondre kapel
xratis Ve^eäninZ oZ
i kentesaxer m. m.
tilbygget, som til den hellige Jomfrus Abre fik ^rmet Z
Kontortid 9-12 og 2-4. Lordag. 9-12
Z
„St. Maries kapel". Disse to kapeller danner med den Z
oprindelige Del — nu Hovedskibet — en korskirke. Alkebanäling
.
terne i Nordre- og Sondrekapellerne blev brudt ned i
ai Qigt, I8cbia8, Nu8ke,.. l.eä- og Knogleliäewer ^ktr.5tce
Prcesten Peter konradis Tid omkring 1600. Selve det
I^8bacle. Na88age og Z^geg^mna8t,k efter ^segeoräma
sondre Kapel rev man ned i 1780, da Kirken blev be^eälemmer af foreningen wr Kns8be8kaäigeäe p.
tydelig forstorret ved at man byggede Sideskibet paa
äere8 psarorenäe, bvor Invaliäenazvnet
^^ä
ikke yäer noget Veäerlag for ^venanforte I^iäel
,
Sydsiden. Ost for Nordkapellet blev Sakristiet bygget til
forevi8ning af äere8 ^eälem8bog faa Lekanälinger eirer
og den gamle korsformede kirke er forsvunden.
Aftale.
Taarnet har for vceret meget smukt. Spidsen var
tt.
- t.Vgeautori8eret Na88or 63 Alen over Muren, men i 1763 maatte det brydes
laffet 34
ned paa Grund af Brostsceldighed. Det nye Taarn blev
.Krigsinvaliden" redigeres af H .Clausen - Ssnderborg, Kastaniealle 6>
Eftertryk af .Frigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.

St.: udkommer een Gang maanedlig. og koster 15 Sre pr Eksemplar
Trykt i Z. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 24 .
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7. Aargang

Mindestenen over de Faldne i Ullerup Sogn

Mindestenen
over de Faldne i Ullerup Sogn.
Den 2Z. September 1921 afsloredes Mindestenen for
de Faldne i Ullerup Sogn.
Mindestenen er en stor Natursten, der hviler paa et
kampestensfuudameut. Stenen bcerer folgende Indskrift,
der er indhugget af Stenhugger kyhl, Graasten:
»Ullerup Sogn rejste denne Sten til Minde om 73
Sonner, som blev tvunget i Doden i Verdenskrisen
1914—18.«
"
paa tre indmurede Tavler i Fundamentet staar de
Faldnes Navne og under Navnene staar: „De, som saar
med Graad. skulle hoste med Frydesang. Ps. 126, 5.

Navnene paa de Faldne er folgende:
Ullerup.
Kresten Andresen. Peter Jensen
Jens Jensen. Jorgen Hansen
Peter Petersen Norn. Hans P.Hansen
Chr. Frederik Bertram
Jes Nikolaj Frederik Christensen
Peter Krogh. Christian Rossen
August Thomsen. Peter ZNadfen
Henrik Jensen Norr
P. Petersen Nissen. Peter Andresen
Jorgen Christiansen Beck, Junkershof
Jens Christian Hansen. Junkershof
Andreas Christensen, Lundsgaard
Jorgen Clausen, Lundsgaard
Hans Nissen
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Jens Nissen. Frederik Jorgensen
Ehr. karl Enghoff. Jens Juhler
Peter
Tyksen. Th. Frederik Nissen
Peter Hansen Fogt
Jorgen Peter Eriksen
Jens Iversen. Jes Hymoller
Hans Peter Jensen. Jorgen Jensen
Georg Christian Thomsen
Andreas Claus Christensen
Vlans.
Marius P. Jensen. Peter Thomsen
Johannes
Nikolaj Nielsen
Hans Peter Hansen Fogt
Chr. Henriksen Schnefeld
Johan
August
Hymoller
Hans Hansen. Chr. Andersen
Jes Peter Christensen Dall
Jes
Hymoller.
Johan Christensen
Jorgen Petersen. Jes Peter Petersen Claus Iversen. Jens Jorgensen
Christian P. Nielsen. Hans Jorgensen
Jakob
Jakobsen.
Mads
Madsen
Chr. H. Petersen, hans Chr. Petersen
Bogeskov.
Hans Chr. Petersen sen. Chr. Harms Ais Nissen. Jorgen Christensen
Lorens
P.
Hansen.
Lorens Frederiksen
Hans Chr. Willesen. Peter Grau
Christian Hansen. Peter Michelsen
Theodor
Adolf
Ludvig
Aick
Carsten Ernst. Peter Chr. Sorensen Jorgen Mathiesen. Christian Jakobsen
Jorgen Hansen Duus
Konrad
Andreas
Christensen
Paul Henr. Schläger. Hans Brodersen
Avnbol.

Paa Forslag af en kirkeoeldsie ved et Menighedsrepræsentantskabsmode blev det enstemmigt vedtaget at
rejse en Mindesten for de Faldne i Ullerup Sogn og det
blev bestemt, at der skulde indsamles frivillige Vidrag
i Soanet og det manglende Belob skulde udredes af kirkekassen Til at forestaa Indsamlingen og Rejsningen af
Stenen valgtes kirkeceldstene Peter Beck-Iuukershof. og
Thomas Matthiefen-Avnbol.
Indvielsen indlededes med Gudstjeneste i kirken,
lwor Pastor Hansen-Oybbol talte paa en gribende Maade
over Ordene i Johs. Cvg. 12-24: ..Uden Hvedekornet
falder i Jorden og dor. bliver det ene. men dersom det
dor boerer det megen Frugt." Under den sidste Salme
gik det som en Lobeild gennem den opfyldte Kirke, at
Danmarks konge holdt ude paa kirkepladsen.
Menneskemængden, sammen med kongeparret, samledes om Stenen, hvor Provst Thyssen talte om det store
Offer, der var bragt, og den Troskab, Sonderjyderne
havde udvist, samt bod begge Majestceterne velkommen.

Til Eksempel.
I Betragtning af. at vi Gang paa Gang har haft
Opmærksomheden henvendt paa Beskoeftigelfessporgsmaalet
for krigsinvalider, skal vi her tillade os at gengwe en
kelte Afsnit af Invalideforsikringsraadets sidste Aarsberetning af 1929 og som navnlig gaar ud paa „Arbejdsanvisning for Invalider".
Det hedder i Beretningen (iflg. Vanforebladet) Side 12:
„Den stillede Opgave er den at virke for at skaffe
Arbejde til forsikrede i saadanne Stillinger, som de paagceldende skonnes egnede til at udfylde. Da der er Tale
om at skaffe Arbejde til invaliderede Personer, ml det
siaa klart, at man i sine Bestræbelser maa tilpasse sig
efter Graden og Arten af den i det enkelte Tilfcelde invaliderende Lidelse, d. v. s. Arbejdet maa udfores efter
en noje Provelfe af de enkelte Tilfcelde eller med andre
Ord, man maa individualisere.
De Invalidegrupper, Raadet arbejder med, er altomfattende og dcekker over alle Afskygninger af Defekttilstande og Lidelser. Heraf folger, at man ved Overvejelserne af Beskæftigelsesmulighederne praktisk talt maa
regne med Arbejde af enhver Art, derunder ogsaa g^fl
manuelt Arbejde, som i mange Tilfoelde byder f. Eks.
den fvagtsynede den eneste Beskæftigelsesmulighed.
Imidlertid maa man i Hovedsagen regne med, at
invaliderede Personer ved almindeligt forefaldende mannelt Arbejde vil have saa store Vanskeligheder baade
ved at udfore det krcevede Arbejde og ved at folge med

da Treppet, et stort Dannebrogsflag, faldt, nedlagde de
hver en Buket ved Stenen, og Kongen udtalte dybt grebet
af Ojeblikkets Alvor: Paa Dronningens og egne Vegne
udtaler jeg vor store Deltagelse i den Sorg. som har
ramt Ullerup og alle Souderjyder i de frygtelige krigsaar. Jeg anerkender den Pligtopfyldelse, som er blevet
bevist og vcrr forsikret om. at vi har fulgt Eder i de
tunge Aar og beundret Eders Troskab mod Danmark.
Under stormende Hurraraab forlod kongeparret med
Folge derpaa Ullerup By.
En Deputation overbragte en stor Krans med signerede Baand i de rod-hvide Farver, idet Ordforeren
udtalte: Vi bringer hermed en Krans fra fonderjydske
kommando, idet vi anerkender den Dyd. som er Soldatens
hojeste Pligtopfyldelse.
Derpaa samledes man om de dcekkede kaffeborde i
Jorg. Johansens Sal. hvor Rektor Hertz, Provst Thyssen,
Provst Andersen og flere talte, og hvor Sangen blev
ledsaget af Militærmusikken fra Sonderborg.
i Tempoet, et saadant Arbejde i Almindelighed vil vcere
udelukket. Dette maa medfore. at man ! scerkg Grad
hcefter Opmærksomheden ved Specialiteter, hvor der NI
Arbejdets forsvarlige Udforelfe ikke nodvendigvis krceves
fuld ^orliahed eller maksimal legemlig kraftudfoldelse
ag Udholdenhed. Paa saadanne specielle Arbejdsomraader
frembyder der sig Muligheder for Beskeeftigelse af inva
liderede Personer, idet en invaliderende Tilstand i mange
Tilfcelde ikke vil l-egge Hindringer i Vejen for Arbejdets
normale Udforelse.
Z denne Forbindelse maa ogsaa lages i Betragtning,
at den invaliderede Person vil have et sundt Grundlag
for at yde sit ypperste, naar han sorstaar og soler, at
man stiller ham overfor en Opgave, som h°? /°n magte
paa lige Fod med andre, saaledes at han ikke ved Ar
beide saar Aglelsen af at blive besk-eftiget blot af Vel
vilje. Og hertil kan yderligere fojes, at det fra saave
et Arbejdsgiver- som et Arbejdersynspunkt maa siges at
vcere naturligt henholdsvis at antage og arbe.de sammen
med personer, der uanset en tilstebevcerende Invaliditet
alligevel kan prcrstere fuld Arbejdsydelfe.
Ud fra de aufarte Betragtninger stiler Na^t esler
at söge invaliderede Personer beskeeftiget ved saadan'
Arbejde, hvor de kan udfare Arbejdet normalt. Herfra
undtages Beskæftigelse i egen Virksomhed, hvor se.vsagt
noget cendrede Synspunkter gor sig gceldende.
As det ansorte vil fremgaa. al man vH AsveMen
af i lwilke Tilfcelde der tor siges at vcere Mmlghed sor
Beskæftigelse efter den foran angivne Retmngslnue. maa
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forekage en vis Sortering af det ZNateriale, Raadet har
og kommer i Forbindelse med. Denne Afvejelse vil afhcenge af en Mangfoldighed af faa forskelligartede Forhold som den enkelte persons Helbredstilstand, Uddannelse,
tidligere Beskæftigelse. Alder, Bopcel, Civilstand m. m. m.,
og da disse forskellige Faktorer i det enkelte Tilfcelde
fremtrceder med siorre eller mindre Styrke og i forskelligt
Forhold indbyrdes, vil det forftaas, at den nodvendige
Sortering maa foretages efter meget grove kriterier. Af
saadanne kan ncevnes: svcer Invaliditet, Alder, selvsicendig Virksomhed, Civilstand og andre sociale Forhold.
Angaaende Helbredstilstanden er det klart, at Invaliditeten kan vcere saa svcer, at Tanken om erhvervsmcessig Beskæftigelse maa opgives, men tillige maa man
udskyde dem, hvor Invaliditetens Grad er saa let, at
den ikke er arbejdshoemmende, og for hvis Vedkommende
der derfor er Tale om almindelig Arbejdsloshed. Med
Hensyn til Alderen bemcerkes, at man indtil videre i Almindelighed udskyder Personer over 50 Aars Alderen.
Ttaar man har sat Grcensen ved denne forholdsvis lave
Alder, er det i Erkendelse af, at man forst og fremmest
maa forsoge at skaffe Arbejde til de yngre Invalider, der
baade har lcengst Levealder i Behold og störst Evne til
paany at tage fat, og hvis Antal — i alle Tilfcelde i
de forste Aar — er saa stort i Forhold til Anvisningsmulighederne, at det maa antages langt at overstige det
Antal Anbringelser, som man indtil videre kan forvente
at faa bragt i Stand. Endvidere udskyder man selvsicendige Jordbrugere, og forsikrede, der driver egen Forretning eller Vcerksted, hvortil er knyttet Formueanbringelse,
og hvor Erhvervets Indtoegt ikke er betydningslos. dels
fordi saadanne selvstendige Erhvervsdrivende ofte ikke
vil vcere interesserede i at faa anvist Arbejde for sremmede. dels fordi man ved at söge saadanne Personer
overfort til anden Beskæftigelse lober den Risiko at odelcegge den bestaaende Indtoegtskilde ved Erhvervet uden
at kunne sikre dem tilsvarende eller bedre okonomiske
Kaar. Endvidere udskyder man i Almindelighed kvinder,
der lever i 2Egteskab, med mindre disse maatte vcere
deres Families faktiske Forsorgere, idet deres ZNcend er
ude af Stand til at opfylde Forsørgerpligterne, og endelig
udskyder man Personer, der ved Tjenesteydelser faktisk
opnaar et Vederlag, der ncermer sig normal Lon. De
Invalider, som man efter det ansorte stormer egnede til
Arbejde as en eller anden Art, optager man i et scerlig
dertil indrettet kartotek. Dette Anvisningskartotek indeholder imidlertid ikke alene de arbejdsduelige Invalider,
som Raadet efter Bemyndigelsen er kommet i Beroring
med, men ogsaa en Del af de Invalider, som Raadet
tidligere har vceret i Forbindelse med, idet man har
gennemgaaet samtlige Ansogeres Rente- og Helbredelsesforanstattningssager, som Raadet (Retten) i Aarenes Lob
har haft under Behandling, og paa Grundlag af de i
disse Sager foreliggende lcegelige og sociale Oplysninger
stormet, hvorvidt de paagceldende maatte antages at egne
sig til Anvisning af Arbejde.
Et stort Antal kunne straks optages i Anvisningskartoteket, men i mange Tilfcelde — og navnlig blandt
de forsikrede, der i Aarenes Lob var blevet ncegtet Rente
m. m., og som Raadet derfor ikke senere har vceret i
Forbindelse med — maatte man imidlertid, forinden man
kunde afgore, hvorvidt de paagceldende stadig var egnede
og trcengende til Anvisning af Arbejde, indhente yderligere Oplysninger om disses nnvcerende Tilstand og Arbejdsforhold, hvorfor man til de paagceldende fremsendte

Side 63

et Skema med Sporgsmaal om personlige Data, Arbejdsforhold o. lign. samt om, hvorvidt Forsikringsforholdet
stadig var i Orden.
Foruden de ovenfor omtalte Invalider, som Raadet
er kommet i Forbindelse med, idet de paagceldende soger
eller har sogt om Invaliderente eller om Hjcelp til Helbredelsesforanstaltning, findes der en Del. der ikke tidligere
har vceret i Beroring med Raadet, men som opfylder
Betingelserne for at henhore under Raadets Arbejdsanvisning. For at henlede disse Invaliders Opmcerksomhed
paa Raadets Virksomhed, har Raadet efter Forhandling
med Direktoren for Sygekassevcesenet tilstillet samtlige
statsanerkendte Sygekasser et Cirkulere angaaende den
Raadet tillagte Bemyndigelse til.at virke for at skaffe
Arbejde til de invalidesorsikrede, idet man samtidig tilstillede Sygekasserne et Antal Skemaer til Brug ved Anjogning om Bistand af Raadet til Anvisning af Arbejde.
I Erkendelse af Vanskelighederne ved ak skaffe Beskceftigelse og for ikke at vcekke falske Forhaabninger hos
de forsikrede har Raadet i alle Tilfcelde, hvor det i Anledning af Arbejdsanvisningen har rettet Henvendelse til
disse, sremhcevet, at Raadet ikke for Tiden raadede over
ledige Stillinger, og at der ikke kunde siges noget om,
hvorvidt egnet Arbejde kunde fremskaffes, hvorfor de frem
deles selv maatte fortscette deres Bestrcebelser for at skaffe
sig Arbejde, idet man tilfojede, at Raadet i paakommende
Tilfcelde var villig til at skotte disse Bestrcebelser.
Et scerligt Forhold gor sig gceldende med Hensyn til
personer, som ved et Ulykkestilfælde paadrager sig en
invaliderende Lidelse, idet Erfaringen viser, at man ved
hurtigst mulig Erhvervsvejledning kan modarbejde den
Folelse af Uanvendelighed, som i adskillige Tilfcelde virker
mere invaliderende end selve Ulykkestilfaldets Folger.
For om muligt paa dette Omraade at kunne yde Tjeneste,
er der ved velvillig Imodekommenhed fra Arbejderforsiknngs-Raadets Side mellem ncevnte Institution og Invalideforsikrings-Raadet truffet den Ordning, at Invalideforsikrings-Raadet saar Adgang til at gore sig bekendt
med samtlige til Arbejderforsikrings-Raadet anmeldte Tilfcelde samt til at folge disses Behandling efter Ulykkessorsikringsloven. I de Tilfcelde, hvor det kan befrygtes,
at Invaliditeten vil medfore en betydelig Nedsættelse af
Erhvervsevnen, som eventuelt vil gore det nodvendigt,
at de paagceldende maa forlade deres hidtidige Fag eller
vil vanskeliggore en Fortscettelse, scetter InvalideforsikringsRaadet sig straks i Forbindelse med de paagceldende for
paa saa tidligt et Tidspunkt som muligt ak yde tilskadekomne Bistand ved Planlæggelse af deres fremtidige Beskceftigelse. Man vil hermed dels söge at opnaa, at de
tilskadekomne ikke paa Grund af Beskadigelsen ..giver op",
men styrke dem i deres ofte vaklende Tro paa igen at
kunne erhverve til deres eget og deres Families Underhold, dels söge at fremskynde det Ojeblik, da de vil kunne
udnytte deres resterende Erhvervsevne paa den mest hensigksmcessige ZNaade.
I disse Tilfcelde vil der dels blive Tale om ak yde
Erhvervsvejledning, dels egentlig Anvisning af Arbejde,
men i egnede Tilfcelde vil den Erstatning, som tilloegges
dem i Henhold til Ulykkesforsikringsloven, efter Forhåndling med Arbejderforsikrings-Raadet kunne anvendes til
at skaffe de paagceldende en selvstcendig Virksomhed.
For at det ovenfor ncevnte kartotek skal kunne virke
efter sin Hensigt, d. v. s. at Anvisningen medforer de
fcerrest mulige Vanskeligheder saavel for Raadet som for
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At Beskæftigelse af Invalider i det offentliges TjeArbejdsgivere og forsikrede, maa det give et Overblik
neste
er fremhcevet i den til Grund liggende Lovbestemover, hvilke Invalider der kan komme i Betragtning ved
melse
er naturligt, ikke alene fordi der netop indenfor dette
Besættelsen af en forekommende plads, idet kartoteket
giver let Adgang til at konstatere Invalidernes Opholds- Omraade er rige Muligheder for Anvendelse af Invalider,
sted, til hvilket Arbejde de er anvendelige, herunder om men scerlig paa Grund af den Betydning, der har for
de er i Besiddelse af scerlige Færdigheder, som de til Arbejdets Gennemforelse, at det offentlige gaar foran med
Trods for Invaliditet kan udnytte, deres Alder, deres Hensyn til Beskæftigelse as Invalider og derved givet et
tidliqere Erhverv samt deres Forhold i tidligere Stillinger, Eksempel til Estersolgelse og samtidig viser at Invalider
idet man kun med kendskab til disse Forhold kan danne — anbragt paa deres rette Plads — er i Stand til at
sig et tilstrækkeligt sikkert Billede af. om den paagoeldende bestride Arbejde paa tilfredsstillende Maade. Efter hvilke
Invalid nu ogsaa er velegnet til at paatage sig det fore- Principer Anscettelse af Invalider i Statens Tjeneste
liaaende Arbejde. Derfor indeholder kartotekkortene syl- tcenkes at finde Sted, fremgaar af en af Ministeriet for
diqe Oplysninger om de forsikrede og er ved en stcerk Sundhedsvcesen til Statsministeriet fremsendt Skrivelse, der
Udifferentiering efter Opholdssted, kon, Invaliditet osv. as sidstncevnte Ministerium er blevet tildelt samtlige Ministerier. I denne Skrivelse er bl. a. ansort:
at
ordnet saaledes, at man hurtigt kan overse, om man
Anscettelse kun vil blive sogt gennemfort i Stillinger, hvor
det paagceldende Tilfcelde kan anvise Arbejdskraft.
de paagceldende kan antages at yde 100 pCt. Tjeneste.
Arbejdet med at söge egnet Beskæftigelse til de for Men har herved for Oje, at Statskassens Interesser ikke
sikrede er henlagt til det i Raadets Beretning for 1928 maa tilsidesattes ved Antagelse af invaliderede Personer;
omtalte kontrolkontor, til hvilket i Forvejen var henlagt til yderligere Betryggelse heraf finder man Anledning til
en beslcegtet Opgave, nemlig Arbejdet med Ivcerkscettelse at fremhceve Nodvendigheden af. at man i disse Tilfcelde
af de af Raadet trufne Beslutninger om Oplcering og i scerlig Grad iagttager at den af Statens Lonningsraad
Uddannelse.
i sin Tid anbefalede Provetid i det enkelte Tilfcelde
Mar man har henlagt Arbejdsanvisningen til ncevnte faftscettes og anvendes efter sin Hensigt, saaledes at Ikkekontor, er Grunden den, at Arbejdet med Anvisning, Antagelse bliver Folgen, hvor Provetiden ikke maatte
hvilket i forste Rcekke vil sige at skaffe egnede Arbejds- falde tilfredsstillende ud. Man er derhos klar over, at
steder, efter sin Art adskiller sig fra det Arbejde, som ud- det maa tages i Betragtning, at der ikke paafores den,
fores af Raadets almindelige Afdelinger (Behandling as der antager en Invalid, foroget Penfionsrisiko. I denne
Rentebegceringer. Helbredelsessoranstaltningssager m. m.) Forbindelse kan anfores at det maa vcere en Betingelse
oq stiller andre Krav til Administrationsindretningen end for Anscettelse i pensionsberettigende Stilling, at vedkomde andre Opgaver; i denne Forbindelse skal scerlig peges mende Invalids almindelige Sundhedstilstand er en saapaa Betydningen af, at Anvisningen henlcegges til et dan, at han ikke vil vcere tilbojelig til hyppigere SygKontor, hvis Personale stadig staar i personlig kontakt domssorfald end normalt eller til Uarbejdsdygtighed i
med lokale Myndigheder. Lcege o. l.. hvortil yderligere vce entlig tidligere Alder end scedvanligt. Yderligere bekommer, at det paagceldende kontors Arbejde maa vcere mcerkes, at man har ment. at Sporgsmaalet vil have
anlagt saaledes, at nodvendige uforudseelige Rejser kan praktisk Interesse, scerlig for folgende Grupper: kontorudfores, uden at kontorets ovrige Arbejde lider derunder; assistenter, kontorister, kontorbude. Stationsbude. Ledmen netop paa disse Punkter glider Beskcestigelsesarbejdet vogtere, Betjente, Portnere, kontorbetjente, Staldbchente,
naturligt ind i kontrolkontorets hidtidige Arbejde, idet kontrolbetjente, Bcegtere, Pedeller. Opsynsbetjente, kudettes Personale gennem stadige Rejser i kontrolojemed stoder, Biblioteksbude m. fl., derunder formentlig ogsaa
faar kendskab til de lokale Forhold og er indstillet paa Postbude.
hurtig at kunne soretage de nodvendige Rejser.
„Under Henvisning til foranftaaende skal man anSom allerede ncevnt gaar Arbejdet ud paa dels ved mode Statsministeren om i Sagens Anledning at ville
Hjcelp af det ncevnte kartotek at anvise egnet Arbejds- rette en indtrcengende Henvendelse til samtlige Ministerier,
kraft til de Arbejdsgivere, der retter Henvendelse til med scerlig Anmodning om i Tilfcelde as indtrcedende
Raadet herom, dels ud paa at söge at fremskaffe Arbejds- Ledighed indenfor Tjenestemandsgrnpper af den ovenfor
muligheder.
anforte Art, at give Invalideforsikringsraadet, Amalie
Med hensyn til dette sidste, at fremskaffe Arbejds- gade 23, kobenhavn k., Meddelelse herom og om, for
muligheder, er man i forste Rcekke henvist til ved direkte saa vidt Raadet soger en Invalid anbragt i en saadan
Henvendelse til de forskellige Arbejdsgivere at tage Ini- ledig Stilling, at behandle denne Raadets Henvendelse
tiativet til Anbringelse af Invalider, endvidere til gennem med den storsi mulige Forstaaelse. herved ^m^es at
Dagblade o. l. at holde sig a jour med, hvilke Arbejds- Personer, som i de senere Aar er blevet afskedigede fra
pladser der tilbydes, og derpaa at forhandle med de paa- Statstjeneften paa Grund af Personalereduktion, maa
gceldende Arbejdsgivere, eller at ftotte arbejdssogende have Fortrinsret ved Nyantagelsen."
Invalider i deres Bestræbelser for at opnaa bestemte
Statsministeriet tilfojer, at det for fit Bedkommende
Stillinger, som de soger. IAlmindelighed vil man v«re
ganske kan tiltråde det af Ministeriet for Sundhedsvcesen ud
henvist til ad skriftlig Vej at söge at opnaa et Resultat,
talte, og anmoder indtrcengende de ovnge ^uistener om s
men i visse Tilfcelde vil man vcere nodt til at lade For- deres og de dem underlagte Institutioners vedkommende
holdene uudersoge paa Stedet ved Raadets Tjenestemcend,
at ville yde Bistand til Gennemsorslen as den omharMeoe
som saa ved mundtlig Forhandling med de interesserede
Opgave i Overensstemmelse med det i ovenncevnte
Parter soger at bringe Arbejdsforholdet i Stand.
velse noermere anforte.
Som Grundlag og Slotte for Raadets Virksomhed
Foranlediget af denne Skrivelse og i Overes
paa dette nye Omraade er der foretaget forskellige Formelse hermed har Justitsministeriet rettet en t s
ansialtninger sigtende paa at slaa til Lyd for Sagens Henstilling til Retspræsidenterne, Underretsdommerne g
almindelige Betydning.
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Politimestrene, og Ministeriet for offentlige Arbejder har
tilstillet Postmestrene Underretning om, at „man tomter
sig Muligheden af. at ogsaa invalideforsikrede, hvis Invaliditet er af en saadan Beskaffenhed, at den ikke hindrer
dem i daglig at udfore en — legemlig set ofte ret an
strengende — Omdeling af Post pr. Eycle, kan anvendes
til Besorgelse af Landpostruter, soerlig de kortere. Saafremt
der fra invalideforsikrede gennem Invalideforsikringsraadet
fremkommer Ansogninger om Antagelse til Udforelse af
Landposttjeneste, maa saadan Ansogning derom ikke paa
Forhaand afvises, men skal tages i Betragtning som
andre Ansogninger."
Foruden de Stillinger i Statstjenesten, i hvilke der
kan anvendes Invalider, finder der en Del Beskæftigelser,
hvis Udovelse er afhomgig af Tilladelse fra offentlige
Myndigheder, og som i vid Udstrækning kan udoves
af Invalider, f. Eks. Gadehandel, Bladhandel. Gadefotografering og Skopudsning paa offentlige Steder. Som
et Led i Raadets Bestræbelser for at virke for Invaliders
Beskæftigelse har Raadet henstillet Justitsministeriet, at
der ved Meddelelse af saadanne Tilladelser fortrinsvis
tages Hensyn til Invalider, hvilken Henstilling Ministeriet
har ladet gaa videre til Politimestrene, og en lignende
Henstilling er fra Socialministeriet fremsendt til kobenhavns Magistrat, der for kobenhavns Vedkommende
giver de heromhandlede Tilladelser.
Overfor Arbejdsgiverne i det private Erhverv har
Raadets Formand gennem Artikler i forskellige Tidsskrifter
klarlagt Sporgsmaalet om Anvendelse af Invalider samt
angiver de Retningslinier, som Raadet vil folge med
Hensyn kil Arbejdsanvisning for Invalider.
Da Raadet i det forlobne Aar hovedsagelig har
maattet anvende Arbejdskraft paa det tilrettelæggende
Arbejde, vil man ikke paa ncervoerende Tidspunkt kunne
udtale sig noermere om, hvorledes Anvisningsarbejdet vil
forme sig.
Side 98 gor Raadet opmcerksom paa, at Arbejdet
med Anvisning i 1929 hovedsagelig maatte voere af
tilrettelæggende Ark, hvorfor Pladsanbringelse kun har
fundet Sted i mindre Omfang. Foruden en Roekke Tilfcelde, hvor Raadet har anvist forsikrede Arbejde af ren
midlertidig Art, har Raadet i 22 Tilfcelde anvist Arbejde
i Stillinger af mere varig karakter, nemlig 10 i Statseller kommunal Virksomhed, 5 ved Aabriksvirksomhed, 1
ved kontorvirksomhed, 3 som Portnere (Vicevoert) og 3
ved anden Beskæftigelse.
Side 160 og 166 ansorer Beretningen nogle Eksempler
paa Oploering og Anbringelse, hvoraf vi gengiver nogle,
for at give vore Lcesere en Forestilling om Arbejdsmanden
i Praksis.

Zdelse af Sygevogn i ZNedfor af Lovens § 24.
25. En 28-aarig Husmoder i kobenhavn lider af
Ledstivhed i begge knceled, hojre Fodled og hojre Albueled
(Polyarthroitis chronica) opstaaet i Begyndelse af 1924
efter en Barselsfeber med Blodforgiftning. Lidelsen
medforer, at hun hverken kan skaa eller gaa, men kun
bevceger sig rundt i Lejligheden, siddende i en almindelig
Stol, der er sat paa Hjul, og som hun driver frem ved
med Hcenderne at tage fat i Hjulenes Egre. Hun bor
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sammen med Manden og et 4-aarigt Barn i en 1-Vcerelses
Lejlighed. Forsikredes Moder hjcelper hende med Hus
gerningen, inden hun gaar paa Arbejde. For hun blev
syg, havde hun Arbejde for fremmede.
Kendelsen i 1927: Vedvarende Invaliditet.
Kort Tid efter Rentekendelsens Afsigelse ansoger
forsikrede om Hjoelp til en Sygevogn. Ved en Undersogelse i forsikredes Hjem oplyses det. at hun siddende i
den ovenfor omtalte Stol passer Barnet og udforer en
voesentlig Del af Husgerningen, herunder f. Eks. ogsaa
Sengeredning, som udfores ved Hjoelp af en lang Stok,
med hvilken hun kan naa at rede Sengekojek. ALgtefcellen
besorger som Regel Indkobene, pudser Vinduer og lignende.
Der holdes kun fremmed Medhjcelp kil Vask 1 Gang om
Maaneden og af og til Hjoelp til at besorge Indkob.
Mandens Indtcegt har i de sidste Aar voeret 17—1800 kr.
Da forsikrede ved sin betydelige Energi og den Bevcegelse af Leddene, som derved fremkommer, yder et
vcesentlig Bidrag til at udskyde det Tidspunkt, da hun
bliver endnu mere hjcelpelos og troengende til fast Hjoelp.
og da en Sygevogn vil skotte hendes Bestrcebelser i denne
Retning, og derigennem vcere af en vis okonomisk Vcerdi
for Familien, der daarligt taaler yderligere Belastning,
anser man det efter Omstændighederne for foreneligt med
Invalideforfikringslovens § 24, 1. Stk. at yde den forsikrede den ansogte Hjoelp, hvorfor en Selvkorer stilles til
forsikredes Raadighed som Laan.
Vanskeligheder ved at bringe en Oplcering i Stand
paa Grund af Modstand fra forsikrede og dennes Fader.
26. 18-aarig Snedkerloerling i Kobenhavn, har i Januar 1927 paa Grund af Benmarvsbetomdelse (OsteoMyelitis) faaet venstre Ben amputeret midt paa Laaret.
og 4 Maaneder efter Amputationen indgiver han Begcering om Invaliderente.
I Slutningen af Juni Maaned 1927 forsynes han
med Protese, som han esterhaanden vcenner sig til at
bruge, saaledes at han 1 Aar efter Protesens Anskaffelse
har en god, ret hurtig Gang med Anvendelse af en Stok.
Da forsikrede blev syg, manglede han et halvt Aar
i at vcere udloert som Mobelsnedker. Efter Udskrivelsen
fra Hospitalet har han opholdt sig hjemme hos Faderen
der er Bagermester paa en Brodfabrik.
Raadets Overlcege skonner, at forsikrede et Aar efter
Protesens Anskaffelse maa have vomnet sig saaledes til
at bruge den, at han ikke efter dette Tidspunkt kan an
ses for at voere Invalid i Lovens Forstand, og Raadet
afsiger i Januar 1929 kendelsen:
Forbigaaende Invaliditet fra Begceringens Indgivelse
indtil 1. Juli 1928. Desuden bestemmes det at yde ham
Hjcelp i H. t. Lovens § 20 til Oploering.
Under Rentesagens Behandling har forsikrede udtalt
Onsket om at blive oploert i Bogbinderfaget eller i Mobelpolering.
Da der imidlertid under Sagens Behandling ikke er
fremkommet Oplysninger, der maa antages at kunne
hindre ham i at vcere Snedker, og da han i Snedkerfaget
i Forvejen har faaet 3 Aars Uddannelse, saaledes. at den
afsluttende Uddannelse kan blive ret kortvarig, foreflaar
man forsikrede og dennes Fader, at Videreuddannelsen
i ncevnte Fag paabegyndes.
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Forsikrede stiller sig imidlertid — skottet af Faderen
— afvisende overfor Oploeringen i Snedkerfaget idet han
angiver ikke at kunne taale det, men han erklcerer sig
villig til at lade sig oplcere i et andet Erhverv.
Dette Standpunkt fastholder forsikrede og dennes Fader
under gentagne — saavel mundtlige som skriftlige Forhandlinger, under hvilke man forholder dem det usorsvarliae deri, idet man bl. a. fremhcever det urimelige
i ikke at udnytte den Uddannelse, forsikrede allerede har
faaet.
Da der er Fare for at forsikrede, der stadig opholder
sia i hjemmet uden at bestille noget, esterhaanden vil
indleve sig i Forestillingen om sin egen Evneloshed, bestemmer man sig til at gore endnu et A^^g paa at
overvinde forsikredes Modstand mod den af Raadet foreslaaede Oploering. Samtidig med at man ved henvendelse til forsikredes tidligere Arbejdsgivere har sormsset
sia om. at forsikrede for Sygdommen egnede sig for Snedkerfaaet, har man ladet ham underkaste en Undersogelse
paa kobenhavns kommunes psykotekniske Institut, som
efter Undersogelsen erklcerer, at forsikrede efter Instituttets
Skon har gode Forudsætninger for at loere Snedkerfaget.
Instituttet har energisk tilraadet ham at fuldende den Uddannelse, som han har paabegyndt indenfor noevnte Fag.

Opraal?.
Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og
Faldnes Efterladte, Afdeling Haderslev, agter at afholde en stor Basar i Dagene fra Fredag, den 2S. November til 1. December d. A. i ..Det nye Teater».
Jomfrustien. I de forlobne 10 Aar har den herværende
Forenina ydet Understottelser til mange Invalider, Enker
og Vorn af disse. ISygdomstilfælde, ved Konfirmation
oa i manae andre Tilfcelde af Trang er der ialt blevet
udbetalt ca. 11000 Kr. i Understottelser. Desvcerre er
disse Hjælpemidler ncesten udtomt, og da der stadig nndes
mange virkelig Trcengende blandt Invalider og Efterladte,
vil man forsoge ved en Basar at faa Pengemidler til
Raadighed, for at kunne yde en Hjcelp. Beboerne i Byen
beder vi om at skotte Basaren ved at give en Gave,
kobe Lodsedler og endelig ved at aflcegge et Besog paa
Basaren. Basarudvalget gor sig store Anstrengelser for
at byde de besogende et righoldigt Program.
Endnu en Gang: Glem ikke krigsofrene.
Haderslev i November 1930.
Stiftamtmand, kammerherre V. Haarlov. Borgmesier A. Thulstrup. kobmand A. Hundevadt. Lektor H. E.
Reincke. kobmand Börsen Hansen. Grosserer I. Oggesen.
Samtetsraad Dr. P. Meyer, kobmand D. Tams. Folketingsmand P. Mortensen. Forretningsforer V. Hansen.
Bestyrer Ferd. Zimmermann. Malermester Soren Ostergaard.
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Da Raadet derefter paany — med Fremhoeven af
den enstemmige Opfattelse af, at der intet er til Hinder for
at forsikrede kan arbejde som Snedker — opfordrer ham
til at genoptage Uddannelsen, tilsiger ham den fornodne
okonomiske Hjcelp under Oploeringen samt Hjcelp til at
skaffe Lcereplads, indvilger han endelig i, at den af Raadet onskede Oplcering finder Sted.
Ved Henvendelse til forsikredes to tidligere Mestre lykkes det efter nogle Forhandlinger at faa ham anbragt i
Lcere hos den ene af disse som Forbundter fra I.Oktbr.
1929 at regne. Lærekontrakt oprettes, og det bestemmes
ak forsikrede af Mesteren skal have 25 kr. pr. Uge i Lon, men
dog ikke Lon ved Forsommelse, hvad enten denne skyldes Sygdom eller anden Aarsag. Til de med Oploeringen nodvendigt forbundne Udgifter ydes af Invalideforsikringen
150 kr. til forsikrede. Lceretidens Varighed fastsattes til
1 Aar.
Ved senere Undersogelser viser det sig, at Oploeringen sorlober normalt til saavel Arbejdsgiverens som forsikredes Tilfredshed; bl. a. oplyser Arbejdsgiveren, at
forsikrede er flittig, samvittighedsfuld og interesseret i
Arbejdet, samt at han har givet forsikrede Tilsagn om
saavidt overhovedet muligt at beholde ham, uaar Loeretiden er udlobet.
Vanforebladet.

Formanden, kammerat Zimmermann aabnede Modet,
og fremkom med en kort Redegorelse vedrorende Afholdelsen
af en Basar. Soren Ostergaard supplerede, somFornojelsesudvalgets Formand, Zimmermanns Oplysninger. Basaren
Sted i Dagene den 28. 29. 30. November og 1. Dec. finder
i det nye Teater. Jomfrustien.
Derefter oplceste Sekretceren kammerat Nissen ForHandlingsprotokollen fra sidste Generalforsamling, som
godkendtes. Sporgsmaalet vedrorende et Banner for
Foreningen var ved sidste Generalforsamling bleven
overvist til et Udvalg, der har afsluttet sit Arbejde.
Banneret bliver nu udfort, og vil blive prcesenterek Medlemmerne ved Foreningens Stiftelsesfest, der agtes afholdt
omkring Juletid.
Foreningens Invalidekonsulent kammerat Jepsen
fremkom derefter med en Redegorelse vedrorende Invalidekonsulentkontorets Virksomhed, kontoret benyttes suttiat af Invaliderne, og dette viser tydelig at der er god
Brua for dette kontor. Det er meget forskelligartede
Sager der bearbejdes paa kontoret, t. Eks. skal ncevnes:

Andragender om Invaliderente. Protester mod Invalidencevnets og Invalideraadets Bedommelser i Rentesaqer, Raad og Vejledning i Skattesager. Hjcelp i Sygekassesaaer og Eivilinvalidesager saasomRaad og Vejledning
i mange andre sor Invalider og Efterladte vanskelige
Forhold og m. m.
Det blev vedtaget efter konsulentens Forslag ikke
mere at opkrceve 25 Ore for Udlag til Papir og Porto
hos dem der soger Invalidekontorets Hicelp. Al Y1«lp
ydes attsaa gratis fra nu af.
Referat af Modet den 13. Oktober 1930.
Det vedtoges at lade Foreningens Stiftelftsfest samt
Faneindvielse
og Julefest afholdes under et. A^pu
Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og fastsattes senere.
Formanden sluttede Modet ved 12 Tiden
faldnes Efterladte, Afdeling Haderslev, afholdt Mandag
med
en
Tak
til
de
forsamlede.
Aften Medlemsmode i Amtsbanegaardens Restauration.
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Lilledet viser det smulct beli^Aende ^lindesmserke vver de taldne

I^aussck (Laden).

Ssnderborg Afdelings
10-aarige Stiftelsesfest.

Myndigheders Forstaaelse, at give krigsofrene bedre
Levevilkaar, og med dette Onske vil jeg give Ordet til
vor Formand for Centralorganisationen, kam. Fr. AnLordag, den 4. Oktober d. A. samledes Sonderborg dresen. Tonder."
kam. Fr. Andresen holdt et udmcerket og oplysende
Afdelings Medlemmer med paarorende og en Del Medlemmer fra de noermest omliggende Lokalafdelinger til Foredrag om „Det internationale Arbejde i Geneve" og
Afdelingens 10-aarige Stiftelsesfest paa Colossenm i omtalte krigsinvalidernes internationale Sammenslutning
„Ciamac". Han paapegede Nodvendigheden af at tilSonderborg.
slutte
sig denne Bevoegelse, der om ikke straks saa senere
Festen blev indledt med et Par Musikstykker og efter
vil
voere
af stor Betydning for Gennemforelsen af vore
Sangen „Af Osterhavets Vove- bod Formanden, Carl
krav. Foredraget blev paahort med stor Opmoerksomhed,
Viereck, Sonderborg, Velkommen. Han udtalte bl. a.:
..Det er mig en 2Ere at byde en saa talrig For- og efter at Formanden havde motiveret et Leve for Insamling et hjerteligt Velkommen til Afdelingens 10-aarige bilarafdelingen og for den internationale Sammenslutning,
Stiftelsesfest, og et scerligt Velkommen vil jeg rette til kvitterede Forsamlingen med et kraftigt Bifald. Efter
Formanden for Centralforeningen, Redaktor Fr. Andresen, Sangen „Ich hatt' einen kameraden" gav Formanden
Tonder, og til Hovedkasserer H. Mortensen, Haderslev, Ordet til Hovedkasserer kam. H. Mortensen, Haderslev.
kam. Mortensen holdt et interessant F oredrag over
der er kommen til Stede og som har lovet os at holde
Foredrag. Det har i lomgere Tid — ja, jeg kan godt Foreningens Virksomhed i de forlobne 10 Aar. Ogsaa
sige et Har Aar — saa lcenge jeg har vceret Formand dette Foredrag paahortes med Interesse (Mortensens
for Afdelingen, vceret Onske fremme, baade blandt Med- Foredrag vil blive indrykket i noeste Udgave af Bladet).
lemmerne saavel som indenfor Bestyrelsen, om at afholde Taleren sluttede med et Leve for vor Organisation.
Man samledes nu om kaffebordene. Her underholdt
en lille Festlighed, hvor vi havde tcenkt os at indbyde
Hr.
kr.
Delf, Sonderborg, Forsamlingen med at oplcese
Lokalafdelingerne i Amtet, for derved om muligt at
fremme kammeratskabsfolelsen. Det blev nu til vor As- paa sonderjydsk Dialekt. Oploesningen var enestaaende
delings 10-aarige Fest, at disse Tanker blev til Virkelig- og et langvarigt Bifald lod, da Oploesningen blev af
hed. Det er mig derfor en dobbelt skor Gloede ogsaa sluttet. Alt imens vekslede Taler og Sang og anden
her i Aften at kunne byde de Medlemmer ude fra Amtet Underholdning. Der blev ogsaa afholdt en lille BortVelkommen til denne vor Fest. Jeg vil inderlig onske, lodning om et Par poene Gevinster. Den vellykkede Fest
at denne vor Sammenkomst maa blive til Gavn for vor sluttedes med et Par Timers Dans.
Lad Sonderborg Afdelings 10-aarige Stiftelsesfest
Sammenslutning og gid Frugterne maa blive: Et fortsat
voere
et Bevis for et godt Sammenhold blandt krigsof
godt Samarbejde i de kommende 10 Aar. Lad os onske,
rene
og
lad os onske, at Afdelingen i de kommende 10
at vor Lov, der nu skal til Revision, ved en stcerk ReAar
maa
fortscette Arbejdet i det samme Spor som hidtil,
Präsentation, ad Forhandlingens Vej, maa blive til en
saa
vi
kan
faa gode Resultater.
Lov, der hjemler Ret til, gennem de administrerende
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Soerlig Lov om krigsinvalider?

Graasten Afdeling

Vort ændringsforslag til Lov Nr. 100 af 29. Marts
1924 er tilstillet Socialministeriet og i „Jydske Tidende"
af 30. 10. d. A. staar bl. a. folgende:
„Justitsminister Steincke udtalte paa en Foresporgsel
af Pastor Schmidt angaaende krigsinvaliderne, at saavel
de egentlige krigsinvalider som Invalider fra den al
mindelige Værnepligtstjeneste ikke var taget med i Steinckes store Socialforslag, da han forberedte en soerlig Lov
til disse. I det nye Lovforslag vilde han gaa saa mdt.
som det var okonomisk og politisk forsvarligt. Der kan
efter Hr. Steinckes Udtalelser formodentlig ventes et For
stag om Vedring af krigsinvalidernes kaar.«

afholder en lille Festlighed for Medlemmerne med Damer
den 5. November 1930 hos Fru Jepsen. Graasten.
Festen begynder kl. 8 og stuttes kl. 12.
Der afholdes en amerikansk Auktion og A5rtegcetning
om ialt 8 Gevinster. Fcelles kaffebord a 50 Ore.
Derfor, kammeratinder og kammerater, giv Mode
og lad os saa en fornojelig Sammenkomst.
Bestyrelsen.

Hleääelelse kra Invaliäensevnet.

Hovedbestyrelsen bemcerker i denne Forbindelse,
at Lovforslaget ikke alene skal omfatte krigsinvalideforsorgen, men at ogsaa Esterladteforssrgelsen vil
blive indbefattet i denne Lov.
Hovedbestyrelsen.

j

Haderslev Afdeling

afholder Basar fra Fredag, den 28. November til Alandag. den 1. December d. A. i „Det ny Teater" paa
Jomfrustien.
Vemcerk: Overskudet gaar til Syge og Troengende
blandt Invalider og Efterladte her i Vyen.
Giv en Gave! kob en Lodseddel! Stot en god Sag!
Lodsedlerne saas hos mange af Vyens Handlende.
Alle Henvendelser angaaende Forhandling af Lodsedler
sker til Hr. Paris. Rolighedsvej 2. hersteds.
Eventuelle Gaver kan afleveres eller anmeldes til
Afhentning hos Ferd. Zimmermann, Laurids Skausg. 8
(Tlf. 659) eller S. Oftergaard. Storegade 68 (Tlf. 265).

Kon8ultation for militære Invaliäer oZ 8aaäanne8 efterlaäte 8gmt Kentean80gere vil si en Uä8enäinZ fra Nsevnets
Kontor i November IVIssneä l9ZV blive afkolät i
ttsäersleV, ^mtsbnset,
äen 5., 12., IS. og 26. Kl. 14^.
Aabenraa, S^eka88ens Kontor, Sonäer^scle 12,
den 4., 11., 18. oZ 25. Kl. 14^.
I'snäer, ^mt8bnset, äen 13. og 27. Kl. 14^.
l'inSleV, l'inZleVkus, äen 20. Kl. 14.
^oönmkloster, Hotel Ko^sl, äen 7. Kl. 15^.
Skserbsek, ^ablinZs ttotel, äen 28. Kl. 15^.
I'oktlunä, k^rosck' ttotel, äen 14. Kl. 163».
kscläinZ, ttotel ksääing, äen 6. Kl. 14^.
Invaliäer og efterlaäte, 8amt I?entean8gZere, 8om on8ker
at Zore LruZ af ä>88e Kon8ultationer, maa 8ene8t 2 OaZe inäen
äen Dato, paa livilken äe agter at Zive ^säe, meääele lnvaliäensevnet i SonäerborZ, til bvilken Konsultation äe agter at
give Noäe, for at Veäkommenäe8 ^kter kan blive meäbraZt
til Kon8ultationen.
Kon8ultationerne — Veä bvilke äer ikke er I^ejliZbecl
til st blive lLeZeunäersogt — afkoläe8 kun, for 8aaviät I^ssvnet
rettiäiZt moätaZer ^nmeläel8er til 8smme.

cz mo cz r>m o Q o o mL o ci o o ci c> Lim o o m m cic> om m c> Lio c> oo c> ocz oc> cicz cz czL> cz czm cici ru m c>m c>c> c>c> c> o

s ZnvMekonsuIenttontoret sor Haderslev Ly og Amt s
Z
o
o
Z

Storegade 88 (Amlshusey - Telefon 109Z
?cler XriZsinvaliäer oZ kalänes L5ter1a6te
gratis VejleäninZ oZ kaaä i kentesaZer m.m.
kontortid 9-12 og 2-4. Lordag. 9-1Z

llczocicicicicioLiczciLiciciciczcZLicicZLiciczcicillciciciczcicZLiociciLicicZLiiiicicicicZLiczLiczciLiLiiZliiociLiLiO

Haderslev, i November 1930.
Vasarudvalget.

s

Augustenborg Afdeling

I

afholder en Velgsrenhedsbasar i Dagene den 29. og
30. November d. A. paa Slotshotellet i Augustenborg.
Lordag. den 29. November aabnes Vasaren Kl. 8 Aften
og Sondag. den 30. November kl. 4 Efterm. Under
Basaren afholdes Revy og anden rig Underholdning med
velvillig Assistance af kammerat Vrygmans Drengeorkester. Desuden findes i Salen en stor Tombola, 5alonskydning o. m. m., saa enhver der besoger Vasaren vil
faa Lejlighed til at gaa hjem med en eller anden pcen
Gevinst.
Formaalet med Vasaren er at indvinde et lille Overskud til Hjoelp til troengende Medlemmer indenfor Afdelingens Omraade.
Aflceg Basaren et Besog! Gratis Entre!
.Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Aonderborg, kastanieallel
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.

kekanäling
af QiZt, I8cliia8, Nu8kel-, 1.eä- og Knc>gleliäel8er. Llektn8ke
I^V8baäe. Ns88aZe og 8ygeMmna8tlk etter I^seseoräination.
^eälemmer sk ^oreninZen for KriZ8de8kaäiZeäe p. p. oz
äere8 vaarorenäe, dvor Invaliäensevnet eller LyZska88en
ikke Väer noöet VeäerlaZ for ovenanførte I.iäel8er, kan vecl
k^orevi8ninZ af äere8 ^eälem8boZ faa Ledanälinger efter
Aftale.
ti
- I^segeautori8eret ^a88or Xaffet 34
^
telefon 480

ttfs

Slags Gummifodtsj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.

M. Msller - Brohovedvej 3 - Ssnderborg
Artikler og Sporgsmaal m. m. til Optagelse i Vladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver ZNaaned
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte m
Trykkeriet.
St.; udkommer een Gang maanedlig. og koster 15 Sre pr. Eksemplar
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 245.

lZNedlemsblad
for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Sen 1. December ISZll
Mindestenen
paa Nybsl Kirkegaard

!p?r?^ ^

^ v >-

7. Aargang

Rundt om i Sønderjyllands Sogne dukkede efter
krigen den Tanke op: Vi maa scette en Mindesten over
vore kcere, faldne herhjemme paa vor Kirkegaard, selv
om vi ikke kender deres Grave.
Ogsaa i Nybo! blev Tanken grebet med varm Gloede
og Interesse. Paa et Mode i Begyndelsen af 1921 droftede man Sagen og enedes let om Virkeliggorelfen og
om. hvor Stenen skulde siaa. Den Plads, man fandt
kunde ikke vcere bedre og konnere valgt. Den ligger i
det sydvestlige Hjorne af Nybol Kirkegaard vender ud
imod Landevejen, og der er en henrivende Udsigt over
Nybol Nor til kobbelskoven paa Broagerland og til
Graastens blaanende Skovbroemme.
Alle Vegne tog man godt imod dem der samlede
ind. Ingen holdt sig tilbage. Der indkom op imod
1900 kr. i det lille Sogn. Og da man skulde vcelge
Stenen, kom man snart i Tanker om en, der laa i
Noret ud for davcereude Gaardejer Jorgen Andresens
ZNark. Den egnede sig fortræffeligt til Formaalet, og
der meldte sig frivilligt Mandskab nok til den besvcerlige
Flytning. Stenen blev flyttet af en kraft, der var stcerkere end Bolgernes. De maatte lade den ligge, men
Kærlighedens stcerke Arme lostede den op fra dens Plads
ved Stranden og satte den op paa Nybol Kirkegaard.
Alen forst maatte den ind til Sonderborg. hvor Stenhuggeren ristede de Ord i den, der gjorde den fra et tavst
til et talende Minde. Pladsen paa kirkegaarden blev
ordnet, indrammet af en kampestensmur og Jerngitter
og med Trapper op til Bavtaen. Og Roser blev der
plantet. Roser, der skulde loste sig levende og yndesuldt
op over Sten og Jern og sige: koerlighed er „Verdens
dejligste Rose", og den dor aldrig.
Som en gammel Gravhoj staar Mindestenen der,
hojt og synlig for alles Ojne, med mindre Sten ved
Hojens Fod. og op imod Stenen lomer sig tre hvide
Marmortavler med de gyldne Bogstaver, der ncevner
Navnene paa de Kcere, aldrig glemte 28 af Nybo! Sogns
Sonner.
En Sensommerdag, en Sondag Eftermiddag med
Sol og Stille blev efter Gudstjenesten Dcekket draget bort
fra Stenen af Sogneraadsformand Nis Gorrisfen og Grd.
Valdemar Ludvigsen. Assloringstalerne blev holdt af
Fru Moos og Pastor Eggert. Mindetalernes Ord lod
til den bevcegede Forsamling, og Stemmerne loftede sig
i Sang om dem, der blev borte, men dog var saa ncer
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— i levende Mennesker. Det blev en stemningsrig og
uforglemmelig Hojtid. Og nu staar Stenen der under
sommergronne Lindes Portal og i en og anden stille Befogendes Sind genklinger maaske Salmens fortroftningsfntdeOrd: „Gaa som under gronne Lind til vor Herres
Gloede ind."
Knud Eggert.
Stenderup.
Lorenz Jacobsen 5 27. 8. 15
Jorgen Hansen 5 7. 9. 15
Hans Bladt 5 9. 11. 15
Jorgen kaad 5 7. 12. 15
Peter Rissen 5 8. 12. 15
Christian Kelsen 5 6. 4. 16
Peter Petersen 16. 6. 17
Jorgen Jessen 5 19. 7. 18
Jorgen Lorenzen 5 6. 7. 18

Granitstenens Indskrift lyder:
„Denne Sten rejste Nybol Sogn til Minde for deres
Faldne i Verdenskrigen 1914—18.
Guds Fred med
vore Dode."
De tre Marmortavler boerer folgende Navne:

Jacob Petersen t 20. 10. 14
Hans Petersen 1- 15. 1. 15
Claus Nissen 5 23. 2. 15
Nybol.
Christian Clausen 5 20. 8. 14
Jorgen Iversen 1- 12. 9. 14
Christian Kock t 27. 11. 14
Andreas Jessen 1- 15. 6. 15
Hans Moller 1- 3. 8. 15
Jorgen Hansen 5 22. 9. 15

Foredrag af H. Mortensen

Nr. 9

Hans Moos 5 21. 5. 15
Peter Tycksen 5 28. 5. 16
Jorgen Ebsen 5 14. 7. 16
Peder Krogh 1- 5. 6. 16
Christian Krogh 5 29. 7. 17
Christian Andersen 5 8. 10. 16
Nicolay Petersen 1- 13. 4. 17
Hans Kaad 5 26. 7. 17
Peder Stoffer t 7. 12. 17
Jens Stoffer 5 29. 9. 18

som Organisationen har lost, men jeg vil dog ganske kort
ncevne nogle as de vigtigste:
1. I 1920 fik Foreningen en Repræsentant indsat i det
af Statsministeriet under 2. Juni 1920 nedsatte Udvalg
til at udarbejde Forslag om:
a) hvilken Stilling der fra dansk Side burde indtages
overfor Tyskland med Hensyn til dette Lands Forpligtetser overfor krigsofrene i Sonderjylland.
d) hvilke Forholdsregler der burde foretages i Over
gangstiden.
c) den fremtidige Ordning af krigsinvalidernes og Efterladtes Forhold, herunder Udarbejdelsen af et Lov
forslag.
Dette Udvalg afgav Betænkningen til Lov af I.Dec.
1920 om midlertidig Underftottelse til militoere Invalider
og saadannes Efterladte i de sonderjydske Landsdele samt
Lov af 15. December 1920 om Sygehjoelp for milttoere
Invalider i de sonderjydske Landsdele.
2. At Rente-Regnleringen fra Mark til krone blev
foretaget til Parikurs og ikke som den Gang foreset en
Mark
50 Ore. maa ogsaa tilskrives Foreningens Initiativ.
. ^
,
3. Efter fra Foreningen stillet Krav fik vi en Repræsentant
i saavet Invalidenoevnet som Invalideraadet.
4. IRigsdagssamlingen 1922—23 optog Rigsdagen Arbejdet for at faa en endetig Lov til Aftosning af den
midlertidige.
-r
Paa Foreningens Foranledning fik et as Orgamjationen nedsat Udvalg Foretroede hos Rigsdagens Lovudvalg, hvor vore Onsker angaaende den nye Lov blev

ved 10-Aars Skistelsessesten i Ssndcrborg Afdeling
den 4. Oktober 30.
„Fcedrelandets Tak er jer vis" og „I skal ikke blive
glemt" saaledes lod det overalt ved Verdenskrigens
Begyndelse til de forste i Krigen saarede, som vendte
kampudygtige tilbage fra Fronten samt til de faldnes
Efterladte. Men efterhaanden som krigen tog et storre
Omfang og krigsofrenes Antal forogedes til det noeften
uoverskuelige, saa forstummede disse smukke Trostensord
mere og mere og Begejstringen og Agtelsen for krigs
ofrene forsvandt, ja, man gad til sidst ikke se alle de
mange kroblinge, og Lasaretterne fik Paabud om ikke
at lade de svoert Beskadigede foerdes udenfor Lasaretternes
Mure. De forste krigsaar slog krigsofrene sig til Ro
i Forventning af, at de gyldne Lofter, der var givet
dem, skulde blive opfyldte, men da det kun blev ved Lofterne, blev der Rore indenfor disses Roekker.
Man begyndte saaledes i 1917 at danne krigsoffersammenslutninger og i 1918 udvidede „Reichsbund der
Kriegsbeschädigten und ehemaliger Kriegsteilnehmer", der
havde sit Scede i Berlin, sit Virkefelt her til Sonderjylland, idet der her oprettedes Afdelinger i Haderslev, Aaben
raa, Sonderborg og Tonder. Disse 4 Lokalafdelinger havde
i 1919 et Medtemsantal paa ca. 409. Der opnaaedes
ved denne Organisations Virksomhed en hel Del Forbed
ringer af krigsinvalideforsorgen. I Dag toeller denne
Organisation en halv Million Medlemmer og vor Or
ganisation staar i stadig Kontakt med denne.
I1920, da Suvercemteten overgik til Danmark, maatte
dermed samtidigt Forbindelsen mellem de sonderjydske Af ^^Vort Udvalg fremkom her med 38 ændringsforslag
delinger og „Reichsbund" afbrydes, og man besluttede til Finansministeriets Forslag til Lovoendnnger. Da
saa den 9. December 1920 Oprettelsen af vor nnvoerende disse 2Endringer var af stor Vigtighed, og Rigsdagsud„Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes valget var klar over. at en hel Del af Forslagene var
Efterladte", der fik sit Soede i Haderslev. Vor Organi berettigede, udsattes Lovens Behandling til Rlgsdags^
sation vandt hurtigt Fremgang, saaledes at vi pr. 31.12. samlingen 1923—24.
Foreningens
Udvalg
havde
nu
atter
Foretroede
s
1921 havde 20 Lokalafdelinger med 1518 Medlemmer.
Rigsdagsudvalget.
„k
Nu har vi 37 Afdelinger med et Medtemsantal paa
I denne Rigsdagssamting blev saa Lov Nr. 10v as
1734.
I Dag fejrer vi 10-Aars Festen for vor Forenings 29. Marts 1924 vedtaget, som traadte i Krast den i.^uu
Bestaaen. og det er derfor paa fin Plads at se tilbage 1924.
Ved denne Lov opnaaedes folgende Forbedringer:
paa de 10 Aar, som imidlertid er svundne. Store Op1.
Tjenestebeskadigelse regnes lig krigsbeskadigelje.
gaver har Organisationen haft at tose, og det har ikke
2
Enkeog Bornerenten forhojedes.
altid vceret helt let a faa disse toft. Tiden tillader mig
3
Ydelse
af Laan mod Sikkerhed i Renten.
det ikke, her i Aften lt komme ind paa alle de Opgaver,
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Kapitalisering af Renten.
Som Værnepligtstjeneste regnes ogsaa Internering
i koncentrationslejre, befalede Rejser fra Hjemmet
til Garnisonen og omvendt. Civilpersoners Arbejde
i militcert Ojemed efter Ordre fra en militcer Befalingshavende. Ikke værnepligtig Deltagelse i den
frivillige Sygepleje ved Hoeren.
6. Affindelsessummen ved Indgaaetse af nyt Abgteskab
sorhojedes og Trangsbestemmelserne ophoevedes her.
7. Forhojelse af Fredsinvalidernes Renteforsorgelse.
5. Ved Forhandling med Sygekasseinspektoratet opnaaede vi. at der kan oppebceres Dagpenge fra Syge
kassen, hvis en Dagpengeforsikret krigsinvalid er arbejdsudygtig paa Grund af sin krigslidelse.
6. paa Foreningens Initiativ blev den nye Venprotese
(Or. Görlach System) indfort.
7. Rentens Udbetaling til krigsinvalider og Efterladte,
der opholder sig i Udlandet, er ogsaa et Resultat af Foreningens Arbejde.
2Endring af Lov 7lr. 1W af 29. ZNarts 1924.
I 1926 har Foreningen udarbejdet og indgivet til
Ministeriet nye Forslag til 2Endring af Lov Nr. 100,
men Loven kom paa davoerende Tidspunkt ikke til Revision. Der er nu i Aar tilstillet Socialministeriet fornyede
ændringsforslag til Lov 7lr. 100, hvoraf soerligt skal
fremhoeves, at vi kroever
Enke- og krigsinvaliderenten forhojet,
Forceldrerenten forbedret,
Forbedring af Sygehjælpen, der ogsaa skal omfatte
de efterladte,
Socialforsorg for Enkernes Vorn indfort,
-Beskæftigelse as krigsinvaliderne.
Der vil maaske nok fra anden Side menes, ak det
er uberettiget at fremkomme med krav om Forbedring
af krigsofferforsorgen, idet man gaar ud fra, at alt her
er saare vel. men dette er langt fra Tilfceldet; thi den
store Nedskæring af krigsofrenes Forsorgelse her i Danmark i de senere Aaringer kan ikke finde sit Sidestykke
i noget andet Land.
Der udbetaltes saaledes iflg. Invalidenoevnets Beretning i Finansaaret 1921—22 iRenteforsorgelse 5092206,63
kr. medens der i Finansaaret 1929-30 udbetaltes
3479 231,98 kr., hvilket er en Nedgang i Renteforforgelsesbelobet paa 1 612974,65 kr., hertil kommer en
Udgift til Sygehjcelp paa godt 1000 000 kr. aarligt.
At Reduktionen er saa stor skyldes i vcesentlig Grad
de store Rentenedsoettelser, som efter foretagen Loegeundersogelse har sundet Sted i de senere Aaringer, og man
er her endda gaaet saa haardhoendet frem, ak en hel
Roekke Benamputerede har faaet store Afdrag i deres
Renter, til Trods for, at Invaliditeten faktisk er den
samme som tidligere og der heller ikke er nogen Erhvervs-

muligheder for disse Invalider, men der er her noget
der hedder „Tilvoenningsteori", som vi ubetinget maa se
at faa gjort en Ende paa.

Nogle Skyggesider og Alcemper ved
de moderne Ulykkesforsikringslove

som prohlematisk". Selv om man ingenlunde vil gaa
saa vidt, faar man dog joevnlig, naar man er med til
at fore disse Love ud i Livet, sine Betænkeligheder. Jeg
mindes meget tydeligt, at da jeg for over 20 Aar siden
kom ind i Arbejderforsikrings-Raadet som Overloege, var
der navnlig en Ting. som straks var mig meget paafaldende. Noesten i alle Tilfoelde saa vi, at selv forholdsvis
ringe Loesioner trak nforholdsmoessigt loenge ud. Den
samme Erfaring vil de af dem m. H., have gjort, som
har med Skader at gore, der falder ind under den lovbefalede Ulykkesforsikring. Fingerloesioner, som burde
voere foerdige paa nogle Dage eller et par Uger, varer

4.
5.

af p. N. Hansen.
Foredrag i Med. Selskab i Kobenhavn d. 4. Marts 1930

Allerede for ncesten 20 Aar siden skrev en hojt anset
tysk Loege, at ..den stadige Tiltagen af Simulation og
Overdrivelse og den derved betingede Depravation af
Befolkningen som Folge af Forfikringslovene har faaet
mangen alvorlig Mand til at betegne disse Loves Voerdi

Liamac.
Det store og vigtige Samarbejde med den internati
onale Sammenslutning af krigsofre (Eiamac.) skal jeg
ikke komme noermere ind paa, da Andresen saa udtommende har refereret herom.
Jeg skal dog ikke undlade at noevne det store Hjælpe
arbejde, som alle vore Lokalafdelinger udfolder, f. Eks.
er der her i Sonderborg i de forlobne 10 Aar gennem
hervoerende Lokalforening og Amtsorganisationen udbetalt
ca. 20 000 kr. i Understottelser til trcengende krigsofre
og for Haderslev Afdelings Vedkommende er der i samme
Tidsrum ydet Understottelser til et Belob af ca. 11000 kr.
Det kan dog saaledes ikke benoegtes. at vor Organi
sation som saadan virkelig har opfyldt en ZNission, og
De kan voere forvisset om, at hvis denne ikke havde eksisteret, saa havde Tilvoerelsen for krigsofrene voeret be
tydelig ringere, som den er i Dag.
Mar det har voeret os muligt at holde vor Organisation saa godt sammentomret, saa skyldes dette alle de
Kammeratinder og Kammerater, som i alle de Aar har
skottet Organisationen med deres Bidrag og ikke mindst
skyldes dette alle de kammeratinder og kammerater, som
har stillet sig i Organisationens Tjeneste i de forskellige
Lokalafdelinger. Det har ikke altid voeret Tak man har
hostet for dette Arbejde, men naar man selv er overbevist
om, at der samvittighedsfuldt er arbejdet for at fremme
Krigsofrenes vanskelige kaar, saa maa man finde sig
tilfreds dermed.
paa Hovedbestyrelsens Vegne vil jeg gerne hermed
bringe jer alle, kammeratinder og kammerater, som har
stillet sig i Organisationens Tjeneste, en hjertelig Tak.
Bliv kun ved dermed, vi har endnu langt tilbage inden
det ZNaal, som Foreningen har stillet sig, er naaet, nemlig
gode Levevilkaar for krigsofrene.
Og til alle, som endnu ikke har fundet Vejen til vor
Organisation, vil jeg sige, endnu er det Tid og det er
nodvendigt, at I tiltroeder vore Roekker, ja, det er en
pligt, som vi har overfor vore faldne kammerater, thi
kun derved vil vort fremtidige Arbejde kunne bcere den
rigtige Frugt.
Jeg vil ikke haabe, at vor Forening skal bestaa loengere end til vor Generation er udslettet, thi saa skal jo
en ny krigskatastrofe komme, men jeg vil oprigtigt haabe,
at vi fremdeles maa ftaa samlede i det Foellesmaal:
Forbedring af krigsofrenes Kaar og Fredssagens
Fremme.
Idette Haab vil jeg bede alle, som her er til Stede,
med mig at udbringe et kraftigt Leve for vor Organisation.
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i Rlaaneder. Det samme goelder tidt om simple kvoest- skal til at tage fat, det er ikke urimeligt, og lidet energiske
ninger og overfladiske Bloddelssaar. Middelsvoere Ankels Raturer lader sig skroemme til at opgive Arbejdsforfoget.
brud. som ikke burde göre sin Aland uarbejdsdygtig i Den Hoevelse som paaklages, naar den tilskadekomnes
mere end 6 Uger- 2—3 Rlaaneder. varer nu noesten Extreminitet atter skal fungerer noget stärkere, er og
altid et Aar. Og saaledes kunde man blive ved i det saa ofte reel nok. isoer iojnefaldende ved Ankelbrud og
uendelige, og Forholdet bestaar endnu, selv om vi har Fodrodsbrud og Brud i Haand og haandrod; men til
haft Opmærksomheden henvendt derpaa og har mod Tider er Svulsten ganske vist yderst ringe. Og den
arbejdet det. I Virkeligheden drejer det sig om meget hurtigt indtrcedende Trcethed, kraftmangelen, er kun
store Voerdier, der gaar til Spilde i Form af tabte Ar en naturlig Folge af Lcesionen, af ZNangel paa Brug og
Troening o. s. v. Naar jeg i Raadet ofte tager til Orde
bejdsdage og paa anden Tttaade.
Denne troekken i Langdrag af Sager, som henhorer for. at de tilskadekomne skal se at komme i Gang med
under den lovbefalede Ulykkesforsikring, har sikkert mange Arbejdet saasnart som muligt, saa horer jeg bestandig
Aarsager. Ofte spiller, mer eller mindre bevidst. Onsket fra de tilskadekomnes scerlige Repræsentanter i Raadet den
om „at faa saa meget som muligt ud af det« med ind. Indvending: )a. men tilskadekomne klager over Smerter
det kan ikke benoegtes, og det er maafke ogsaa til en vis o. s. v. Er det da ikke sandt, at han har Smerter og
Grad naturligt — saadan som vi Mennesker nu en faar Smerter ved Arbejdet? Og her maa jeg da i al
Gang er indrettede. En anden Sag er det. at de Fald delvis indromme. at der kan voere noget om Kla
tilskadekomne ved at give efter for disse Begoeringsfore- gerne; men jeg fremhoever saa. at det altid vil volde
stillinger let narrer sig selv. Selvom de efter at have Vanskelighed at komme i Gang. hvor loenge end Arbejdets
trukket Sagen ud i det loengste opnaar en mindre Inva- Genoptagelse udskydes; det bedste er at se at overvinde
liditetserstatning, vil den ikke opveje, hvad der er tabt denne Vanskelighed, jo for jo bedre — forudsat naturligvis,
i Arbejdsfortjeneste, i den Tid han uden skellig Grund at Skaden har haft den nodvendige Tid.
Dette at syge Lemmer kommer i Brug igen er - det
har undladt at gaa i Arbejde. Ogsaa paa anden Rlaade
har
jeg loert bl. a. ved at sysle med de herhenhorende
taber den tilskadekomne ved ikke snarest muligt at komme
Sporgsmaal
- den bedst mulige Kur. den bedste Form
ind i det daglige Livs vante Gang igen — derom senere.
for
Fyfiotherapi.
Den naturlige Funktion af Legemets
Oste misforstaar de tilskadekomne Lovens Betydning
og Mening. Loven fastsetter kun Erstatning for de Dele er et af de allervigtigste Vilkaar for vedkommende
Tilfcelde. i hvilke der er kommet en varig Nedsættelse af Organers Sundhed og Trivsel, ogsaa for Genvindelsen
Arbejds- og Erhvervsevnen — og saa naturligvis for af syge Lemmers kraft og Bevægelighed; det er en Regel
Dod som Ulykkesfolge — men ikke nogen Erstatning for uden Undtagelser.
Naar det saaledes er sikkert, at „Skader", ikke blot
Svie og Smerte, ikke Erstalning. blot fordi man kommer
og
ikke
scerligt de fvoere Loesioner. men meget ofte ogsaa
til Skade. Men utallige Gange har vi Hort det Roesontilsyneladende
ringe og ubetydelige, troekker alt sor loenge
nement — og det ikke blot fra de tilskadekomne, men
ud.
hvorved
store
Voerdier samfundsmæssig set gaar til
ogsaa fra Arbejdsgiverens Side: ^ Mar vi ikke faar
Erstatning, naar vi kommer til Skade, hvad skal vi saa Spilde, og naar Skylden herfor maa siges til Dels at
egentlig med Ulykkesforsikringen; vi skal nok komme as ligge hos de tilskadekomne selv, i deres bevidste eller mere
med vore Prcemier — siger Arbejdsgiveren; saa skal ubevidste Begoeringsforestillinger.i deres urigtige Vurdering
af. hvad der er deres sande Vel. saa maa vi Loeger ikke
vore tilskadekomne virkelig ogsaa have Erstatning.
Undertiden lever de tilskadekomne i den fejlagtige Tro. glemme, at de tilskadekomne ikke saa sjoeldent — og vistat de skader deres Sag ved at gaa i Arbejde, for Sagen desvcerre ikke saa sjeldent med nogen Ret
er afgjort af Arbejderforfikrings-Raadet; de vil ikke ar Skylden paa os. Atter og atter svarer de kadelidte
bejde, for Sagen er afgjort. Dette er forkert i alle Hen os naar vi sporger dem, hvorfor de dog ikke begynder
at'tage fat igen: Loegen har forbudt mig at arbejde!
seender.
Det kan saaledes ikke benoegtes, at „Begceringsfore- Lceaen siger, at jeg bliver aldrig rask! og lignende.
stillinger" under en eller anden Form, mer eller mindre Navnlig den sidste Ytring har ofte i hoj Grad kadelig
bevidst eller ubevidst, bidrager til, at Sagerne troetker ud, Indvirkning paa den tilskadekomnes Arbejdsvilje eller for
Uge efter Uge. ZNaaned efter Maaned. Og man har at benytte et godt og moderne Udtryk: hans Arbejdsmod
ikke sjceldent Lejlighed til at se. at Forestillingerne om Oa Erfaringen viser os dog hver Dag, at Følgerne af
Storrelsen af de Erstatninger, som der kan blive Tale de allerfleste Skader, endog tilsyneladende svoere Skader,
om, er ganske urigtige, overdrevne, ja nu og da ganske forsvinder saa godt som sporlost med Tiden. Paa den
fantastiske. Skaden kan voere somme Tider ganske ube anden Side er jeg klar over. at Ytringer som de anforte
tydelig; men det gyldne Haab, som Erstatningen skal ofte skyldes Msforstaaelse af Loegens Ord eller endog
^ ^
. c. ^
realisere, staar til — isoer i Byerne — en lille Forretning, er fri Fantasi.
Imidlertia maa vi Loeger vistnok mdromme. at helt
f. Eks. en Eigar- eller en Grontforretning.
Naar man sporger de tilskadekomne, f. Eks. med uden Skyld og Fejl er vi ikke. Jeg skal her ikke komme
Extremitetsfrakturer, hvorfor de ikke gaar i Arbejde, er ind paa de forkerte Diagnoser og deraf folgende urigtige
vi er ikke su deres Grunde, deres klager meget stereotype: Smerter, Behandlingsmaader, sligt gor vi os
kommen
alle
skyldige
i.
Men
jeg
skal
noevne enkelte
hcevelse. hurtigt indtrædende Troethed. ZNangel paa kroefter
Forhold,
hvor
jeg
tror.
at
et
advarende
Ord
kan voere
o. s. v. Og nu er det en gammel Erfaring, at „Gigten"
paa
sin
Plads.
>
^
har en stor Forkærlighed for brcekkede Arme og Ben.
Alan kan som bekendt ogsaa faa for meget af det
„Gigt" — det vil her sige Smerter, som sikkert kan voere
ikke helt ringe — hindrer Sovnen. paavirkes af Vejr aode, — altfaa maafke ogsaa af ^oegebehandlmg. Vi
forandringer og lindres af de scedvanlige antirheumatiske har i Arbejderforsikrings-Raadet et Begreb, s°m " k^der
en Slags Overdosering ^ ^^apl ^
ZNidler; de kan med Afbrydelse holde sig loenge. At ..Overbehandling",
jeg ved ikke, om De kender det. eller vil kendes ved det.
disse Smerter forbigaaende forvcerres, naar tilskadekomne
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Jeg skal her ansore et Eksempel, ikke det bedste vi har,
men et af de sidste og derfor for mig lettest tilgængelige.
En Mand kommer ved sit Arbejde til at slaa venstre
Haands Tommel og Haandryg mod en Jernbolt. Man
mente, at der var et Brud af forste Mellemhaandsben.
men senere har det vist sig (Röntgen), at der ikke var
noget Brud. Han havde Armen opbunden i 7 Uger.
Der udviklede sig en traumatisk hysteri; han blev undersogt atter og atter af Specialister; en Nervespecialist
skriver ganske morsomt: „Ved Sensibilitetsnndersogelsen,
som soregaar med lukkede Ojne, saaledes at Patienten
ved hvert Irritament skal angive: „spidst" eller „blodt",
svarer han jcevnligt for de paastaaet ufolfomme Partier:
„Der mcerker jeg ikke noget." Han kan naturligvis ikke
arbejde. Der gaar over 4 Aar. Der udvikler sig en
Flexionskontraktue i 4. og 5. Finger som overhovedet
ikke blev ramte ved Begivenheden, og tilsidst blev disse
2 Fingre amputerede i Midterleddene! En ndmcerket
Provinskollega slutter sin Attest saaledes: „Hysterien,
som maa antages opstaaet paa Basis af den oprindeligt
ubetydelige kvcestelse, er sikkert vedligeholdt og oget af
den „energiske" Behandling med langvarig Immobilisation
i Begyndelsen og senere elektrisk Behandling. Massage.
Bade, Skinner o. s. v. Som sagt, jeg kunde ncevne flere
Eksempler. Jeg mindes en Mand, som for ca. 1 Aar
siden havde faaet et overmaade ordincert Ribbensbrud;
der var folelig Eallus, som holdt sig om, og han havde
Hort noget om, at Lungen blev trykket. Han kom paa
kuranstalt i Stedet for at gaa i Arbejde; han struttede
af Sundhed, og her fik han Massage. Bade af forskellig
Art, Omslag, Lysbade, Elektricitet o. s. v. Hele hans
Dag var optaget, om Aftenen var han dodtrcet, og tilsidst
troede han, at hans Endelig var ncer.
Jeg maa maaske her sige et Par Ord om Massa
gen, dette fortræffelige therapeutiske Middel. For nogle
Aar siden undersogte jeg en Mand her fra Byen i Arbejderforfikringsraadet; han havde 1 Aar i Forvejen
klemt en Finger; denne sejlede efter min Underfogelse
intet absolut intet; men han hcevdede at den var om,
og han havde i det sorlobne Aar troligt hveranden Dag
gaaet hen til en Mand, som saa gned paa den i 5 Minutter. Om Arbejde var der ikke Tale. Historien er
sand.
Eller et andet Eksempel:
En Mand paadrager sig et Hcelbensbrnd, en ganske
lille Flissur, uden Forskydning, uden kompression af
knoglen. Han ligger paa Hospital i 1^ Maaned. Bevcegelserne i Foden er da ganske fri. Fodens Form na
turlig, kun ubetydelige Smerter. Efter Udskrivningen saar
han Massage i 10 Maaneder — uden Virkning.
Sligt er jo ganske meningslos, og jeg tror, at vi
Lceger her undertiden kan og bor holde lidt igen. Det
forekommer mig. at Massagen tik fortsattes alt for lcenge
meget lcengere, end den kan gore Nytte. — og Skade
kan den gore forsaavidt. som den bestyrker svage Sjcele
i den Tro, at de er meget syge og uarbejdsdygtige; den
suggererer. Patienterne og fixerer deres sygelige Forestil
linger.
Paa samme Maade gaar det ofte med et andet
Middel, som kan vcere godt og gavnligt, men som kun
bor anvendes efter aldeles bestemte Indikationer, og som,
hvis Brugen udarter paa den ene eller den anden Maade,
gor ikke ringe Skade, nemlig Expulsivbindet. Dette kan gore
Gavn, saalcenge kredslobsforstyrrelser.Oedam o.l. bestaar i
en nogenlunde betydelig Grad. Men jeg har utallige Gange
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ser svcere hysteriske Føleforstyrrelser, der uaaede netop
saa langt som Bindet; dettes Rolle som sygdomsfixerende
Moment, var saaledes umiskendelig. Og utallige Gange
har jeg set sncerende Bind om Underbenet eller knceet
give Anledning til en meget betydelig lokal Muskelatrofi.
Ofte ser man Patienterne sortscette med Brugen af Bind,
daarligt anlagte, nogle ganske meningslose Tjavser i
Aarevis. Ogsaa her bor vi Lceger sige Stop i rette Tid.
Bindet maa som sagt kun bruges, hvor der er en klar
og bestemt Indikation for det, og det maa anlcegges
godt. Lcegen maa lcere Patienten det. Der kunde her
vcere nogen Anledning til at gaa ind paa mangfoldige
Ting. som bidrager til, at de skadelidte i Grunden er
alt for lcenge om at komme tilbage til deres vante
Dont; men det vilde fore for vidt og fremdrage Momen
ter, som De sorlcengst er opmærksomme paa. Hvad der
er sagt, vil gore det klart, at det er med nogen Ret, at
vi Lceger undertiden saar Skylden for, at Sagerne trcekkes unodigt i Langdrag. Jeg maa altsaa hcevde: Behandlingen maa ikke fortscettes lomgere end nodvendigt.
Maaske vil De tillade mig endnu et Par Bemærkninger,
selv om mange af Dem maaske vil finde dem aldeles
overslodige. Bandager f. Eks. ved Ar. radii maa ikke
ligge for lcenge. Naar en Forbinding strengt taget er
overslodig, saa se at vcenne Patienten af med den. Og
nu en saa uskyldig Ting som den evindelige Mitella Z
Hvis man nden at tcenke videre derover lader en Patient
navnlig en noget celdre, med en Fraktur, en Betcendelsesproces paa Overextremiteten eller en anden Skade her
gaa med Armen i Mitella i Ugevis, bliver man en skon
Dag meget ubehageligt overrasket ved at finde, at Patienten ikke kan bevcege Armen i Skulderleddet i fuld Udstrcekning. Han kan ikke lofte Armen helt op. maaske end
ikke fore den mere end ganske lidt ud fra kroppen. Og
denne Stivhed er ofte yderst vanskelig eller ganske umulig
at overvinde. Patienten har saaledes foruden de ovrige
Ulykkesfolger faaet en Behandlingsinvaliditet at trcekke
med af en meget alvorlig Art. og den vil forlcenge Be
handlingen meget. Man maa fra forste Fcerd af vcere
opmcerksom paa denne Fare, tage Armen ud af Mitellaeu
og foretage aktive og passive Bevægelser flere Gange
daglig: og en Mitella, som ikke er strengt nodvendigt er
en Uting! Skulderleddet er i saa Henseende overordentligt vanskeligt at have med at gore, overordentlig
solsomt overfor Mangel paa Funktion. For Albuens
Vedkommende er Faren ikke ncer saa stor. Meget stor
er Faren derimod ved Fingrene. Jeg plejer altid at
indprente mine Assistenter og Plejersker folgende Regel:
Patienten bor saa vidt muligt, s. Eks. ved Radiussrakturer, ved Saar paa Haaudeu. ved Panaritier — ogsaa
ved Panaritier! — bevcege Fingrene, aktivt og passivt,
meget og tit, og begynde straks, kun de syge Fingre
maa tages med ind i Forbindingen. Altid saa smaa
Forbindinger som paa nogen Maade muligt. Skal man
efter at Saaret er lcegt, Pauaritiet helbredet, til at faa
Bevcegeligheden tilbage i Fingre, der en Gang er blevne
stive ved Behandlingen, saa gaar det hermed lang Tid,
Patienten maa doje mange Smerter, og ofte lykkes Opgaven ikke helt, maaske slet ikke.
Meget vigtigt er Sporgsmaalet Simulation, som jeg
nu skal sige et Par Ord om. De kender maaske et ofte
citeret Udsagn af Möbius, der omtrent lyder saaledes:
Antallet af Simulanter, som en Lcege vil have set, staar
i omvendt Forhold til vedkommendes Lceges Erfaringer.
Der kan naturligvis vcere noget om det; der skal under-
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tiden stor Dygtighed, megen kundskab. Omhn og Erfaring forst under Behandling paa en Poliklinik her i Byen
til for at afslore en dreven Simulant eller paa den anden 16 Dage efter Lcesionen; der fjernedes nogle smaa Glas
Side for at vise. at et vist paafaldende Symptom eller splinter. Rogle Dage senere udviklede der sig en lille
Sygdomsbillede netop ikke er simuleret. H hvert Fald Absces paa Forsiden af Underarmen, og herfra fjernedes
maa vi Lceger i det kapitel vcere overordentlige varsomme ; der ogsaa Glassplinter, og dette gentog sig i lang Tid.
vi skal ikke, og vi maa ikke tage alt for gode Varer, igennem et halvt Aar; hun mente, at de var „vandret"
hvad en tilskadekommen vil have os til at tro. Alen vi fra det oprindelige Saar herop. Hun kom senere paa en
maa forst og fremmest tage os vel i Agt for at gore Nerveafdeling; her knuste hun stadig sit Thermometer
en tilskadekommen Uret — saa maatte vi da eventuelt mellem Fingrene, da dette paataltes, blev hun meget
langt hellere finde os i at blive taget ved Neesen en vred, og samme Aften fik hun en Blodspytning paa 100 cm^.
Hun klagede over, at der var Glasskaar i den Medizin
Gang imellem, saa cergerligt det end kan vcere.
Dr. Malling har i 1922 holdt et meget interessant hun fik. og det var der ogsaa. og hun blev derfor flyttet
oa morsomt Foredrag om Simulation ved et Arbejder- til en lukket Vagtafdeling. Der havde imidlertid udviklet
forsikringsmode i Stockholm. Dr. er. tror jeg, lige ved sig svcere konfrakturer i Haand og Arm; Skulderen var
at betvivle, at Simulation i Ordets egentlige Forstand nogenlunde bevcegelig, Fingrene ganske ubevcegelige. slaaeksisterer; i hvert Fald fraraader han at bruge Ordet ede ind i Haanden, som var i stcerkeste Pronation. De
smaa Saar var forlcengst lcegt; men hun gik med en
Simulation. Saa langt kan jeg ikke folge ham.
De fleste er vistnok enige om. at egentlig grov Si- enorm Forbinding og Armklcede. Armen var atrofisk og
mulation af et Ulykkestilfælde eller en Sygdom eller et uhyre snavset; „den var lige til at blive sat af", mente
Symptom ikke er videre hyppig: men den forekommer hun. Paa Grund af alle de ncevnte mistænkelige Monaturligvis. Kommer Simulanten til Ojen- eller Ore- menter blev Sagen pure afvist af Arbejderforsikringslcegen, bliver han oftest hurtigt fanget. Alen vi andre Raadet.
Ogsaa efter min Mening er altfaa grov bevidst Sikommer ikke saa sjceldent i en stor Forlegenhed; en Gang
mulation
af en Sygdom, et Symptom eller Symptomkomimellem klarer vi dog Vanskelighederne. Vi saa i Raadet
en Mand med Ankylose i knceet; dette var fuldkomment pleks ikke scerlig hyppig, og en saadan Simulation bliver
stift; men Stivheden var os ganske uforklarlig, hysteriske da heller ikke saa sjcelden affloret, hvis den forefindes,
Stigmata fandtes ej heller. Vi anbragte ham da paa et og faar saaledes ingen Betydning. Anderledes forholder
Undersogelsesbord med det syge Ven ragende fnt frem det sig med et Par andre Fcenomener, som staar Simuud over kanten, og vi gav os nu god Tid. Den Stilling lationen ncer og bor omtales sammen med den, nemlig
holdt han ikke ud. Benet bojedes langsomt og sikkert, og Overdrivelse og Tilbojeligheden til at henfore alle mulige
hans Alovhed og Raseri kendte ingen Grcenfer. Det er tilstedeværende eller optrcedende Sygdomssymptomer til
vanskeligt at simulere Halten med tilstrækkelig konsekvens, et ersiatningsberettiget Ulykkestilfcelde. Jeg tror at maatte
og Simulanten maa naturligvis ikke som i et Tilfcelde. sige, at Overdrivelse er endog scerdeles hyppig, og at den
som jeg en Gang havde mit Besvoer med. glemme, bliver mere og mere almindelig, efterhaanden som Behvilket Ben der er kommet til Skade og halter paa det folkningen bliver mere og mere indlevet i Ulykkesforsikringslovgivningen og horer om, hvad saa denne hvad
forkerte Ben.
^
^
Jeg skal ikke troette Dem med flere Eksempler. Det saa hin ved passende Udholdenhed har opnaaet. De
er forholdsvis sjcelden. at Patienter selv er Mestre for Former, under hvilke Overdrivelsen viser sig. er mangderes Ulykkestilfælde — jeg ser her bort fra alt. hvad foldiae; jeg kan umuligt gaa ind paa dem alle, mange
der kan falde ind under Vegrebet grov Uagtsomhed; her til Stede voerende Loeger vil sikkert have staaet over
men det hcender dog. Ligeledes er det sjceldent. at de for disse Tilfcelde. I nogle af disse er Overdrivelsen
tilskadekomne selv holder deres Skader vedlige, hindrer maaske ikke klart bevidst, og den faar Ncering — det maa
et Saar i at hele, stadig irriterer et Oje med konjnnk- vi oasaa altid vel huske — ved de okononnske Forstyrtivitis, en hudflade med Ekzem, og dette Forhold er ofte relser, som saa let i Tilfcelde as nogen Tids Arbejdsmeget vanskeligt at bevise; man kommer sjceldent videre udyatiahed hos et lille Hjems Opretholder gor sig foleligt
end til en meget vel begrundet Mistanke. Jeg minder aceldende, og af mer eller mindre dybtgaaende Bekymdog om professor Rasch s interessante lille Afhandling rinaer for Fremtiden, iscer hos noget svage Sjcele; men
i Ugeskrift for Loeger fornylig. Vi oplevede for nogen ikke sjceldent er det vanskeligt at saa Oje paa selv saaTid siden en saa drastisk og sorgelig Historie - dog ikke danne undskyldende Momenter.
En Mand klemmer Yderskykket paa hoire 4. Finger
helt uden Islcet af komiske Elementer, — at jeg vil foroa
faar
et ganske lille Brud her. Det er ikke imponerende.
tcelle den i al korthed. Heltinden er en ung Pige paa
8
Maaneder
senere er han trods Ophold paa et R^kre28 Aar, Datter af en Mand, der betegnes som Renteationshjem
aldeles
arbejdsudygtig. Han angiver, at oe
nyder. Hun var Gangpige paa et Hospital. Ulykkestilqor
forfcerdelig
ondt
i Fingeren, naar han hoster og
fceldet bestod i, at hun ved Gulvvask kom til at skcere sig
tr-ekker
Vejret
dybt.
og
han lider °f H°«^pme Smwi Haanden paa et Glasskaar
paa det Sted af Haanden,
melhed og daarlige Rerver. hvilket alt skyldes det lme
som Loegerne kalder Thenar. som det saa korrekt stod i
Uheld. Da han saa igen skal indloegges paa Hospitalet,
en senere Politirapport. Det var utvivlsomt en ganske
ubetydelig Lcesion — og det er maaske ikke helt sikkert, standses han af Sygehuslcegens protest: »man kan v ^
at den overhovedet har fundet Sted; i hvert Fald bliver kelig ikke lcegge Beslag paa en Hospitalsseng for en jaa
redicul Ubetydeligheds Skyld. For Resten, siger Overden snart indhyllet i Mystik. Hun kom en Gang op til
mig og fortalte da i samme Aandedrcet, at hun straks lcegen. er Tilfceldet typisk for vor Egn "
?a Tilfceldet er desvcerre nogenlunde typm.
fjernede nogle Glasskaar — at de ikke blev fjernet straks
ubetydeligt Ulykkestilfcelde, ofte nok endnu rmgere^end
— at hun overhovedet intet mcerkede til dem for 2 Dage her. derefter mange Maaneders Uarbeidsdygtighed. lang
senere. Hun gik i hvert Fald ikke til Lcege paa Hospitalet, sommelig Behandling, gentagne Undersogelser, endog af
fordi hun var bange for at blive skceldt ud. Hun kom
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de storste Specialister, og klager. som for et almindeligt
Lcegeoje savner ethvert Grundlag og er ganske uforstaaelige — det er, hvad vi ikke sjceldent ser.
Som vi alle ved, og som jeg alt har antydet, er
Oto- og Ophthalmologer ofte langt bedre end vi andre
i Stand til uomtvisteligt at paavise, at et Symptom, en
Funktionsforstyrrelse er simuleret eller i hvert Fald overdrevet. Naar en Mand paastaar at have rcedsomme
Smerter, er det naturligvis vanskeligt absolut at bencegte
Muligheden heraf; men Smerten, dens Mringsmaade og
Karakter kan dog vcere saadan, at Mistanken vcekkes, en
Smerte, som raser Dag og Nat. som ikke har noget paaviseligt anatomisk Grundlag og ikke paavirkes af Ro. af
Omslag eller lignende er nceppe reel. En Omhed, s. Eks.
paa Extremiteterne, til Grund for hvilken der ikke kan
paavises Betcendelsesforandringer eller andre tydelige
anatomiske Forandringer, tror jeg ikke meget paa. Meget
karakteristisk og ganske ejendommeligt er det undertiden
at se, at Reaktionen kommer en Smule forsinket; det er

som han skal tcenke sig om, for han reagerer. Smertesytringerne er ikke sjceldent aldeles voldsomme, selv ved
ganske ubetydeligt Irritament, han farer sammen skcerer
Ansigter, stormer, jamrer, grceder — eller bliver rasende
over den umenneskelige Mishandling, som han er Gen
stand for — Undersogelsen kan saa vcere saa lemfceldig,
det skal vcere.
Jo lcengere Tid der gaar for der kommer en Ende
paa Sagen, jo lcengere hans Tid er optaget af at ruge
over den, uden at bestille noget, des mere suggererer
han sig selv, des svcerere synes Ulykkesbegivenheden og
dens Folger ham at vcere, og han faar ofte Stotte af
velmenende, men ikke i samme Grad forstaaende. Venner
og Beskyttere, de kan. det vil jeg sicerkt fremhceve, let
gore de tilskadekomne en meget daarlig Tjeneste, ikke
sjceldent soger disse Mennesker Hjcelp — og faar den —
hos et Medlem as vort hoje Folketing.

En Invalidesag.

hyppigt tilbagevendende Tilfcelde, foruden at de svcekker
hans Helbred ogsaa nedscetter hans Arbejdsevne i den
Grad, at han ofte maa söge fremmed Hjcelp, siger sig selv.
Kobberholm, den 1. Novbr. 1930.
p. Isrgensen.
Ovenstaaende Artikel, indtrykt i Dybbol-posten den
5. November d. A.. lader Redaktionen gaa videre til
Medlemmernes Kendskab.
^ ^

Vi har modtaget folgende:
For nogle Dage siden, da Husmand Lauritz Miang
fra kobberholm var en Tur vester paa med Toget, blev
han paa Hjemvejen pludselig overfaldet af et krampetilfcelde. Han stod i Sidegangen af Vognen og lcenede
sig ud ad Vinduet, da han blev bevidstlos og tumlede
ned paa Gulvet i Gangen. Togpersonalet var meget
imodekommende over for den syge, idet de fik et Tceppe
og en pude anbragt, saaledes at han ikke skulde stode
sig. Man fik nu gennem en anden passager fra Adsbol
at vide, at den bevistlsse skulde stige ud i Adsbol. krampetilfceldet gik imidlertid over, inden Toget naaede Adsbol,
hvor Miangs Datter og forlovede var modt for at tage
Faderen med hjem. Han var nu kommet saa meget til
krcester, at han ved Datterens og Svigersonnens Hjcelp
kunde naa sit Hjem.
Miang har vceret ude for lignende Tilfcelde for.
En Gang var han saaledes nede ved Stranden for at
hente Tang. Hestene kom ud paa blod Bund. hvilket
bevirkede, at den ene sank temmelig dybt ned i Mudderet.
I det samme fik han et af sine Tilfcelde. Til alt Held
var han i Noerheden af Graasten Teglvcerk, hvor en
Mand iagttog, hvad der gik for sig, og denne fik koretojet op af Dyndet og bragt det samt den bevidstlose hjem.
Den stadig tilbagevendede Sygdom hindrer Miang
i at udfore sin Gerning og er desuden til okonomisk
Skade for ham. Han har paadraget sig den under krigen. allerede i September 1914, og blev hjemsendt inden
Jul samme Aar som ubrugelig til Militærtjeneste; men
alligevel faar han ingen Invaliderente og har aldrig
faaet det, skont han utallige Gange har indgivet Andra
gende derom. Man kan saaledes sporge, om han er
uberettiget til at faa Ilndersiottelse? Det maa Invalidencevnet jo mene. efter som man stadig har afvist hans
, krav.
Jeg har kendt Miang siden 1904 da han overtog
den temmelig forsomte Ejendom, han inden 1914 havde
arbejdet op til en god Bedrift. Alle Naboer, der har
kendt ham i disse Aar, kan bevidne, at han for 1914
lkke led af nogen som helst Sygdom i Scerdeleshed ikke
af saadanne Tilfcelde, han maa lide under nu. Jeg har
flere Gange inden min Indkaldelse i April 1915 vceret
Vidne til, at han har haft krampetilfcelde. At disse

Fortsattes,

Vandforebladet, efter Ugeskrift for Loeger.

Sonderborg Amtsorganisation

s

Den den 1. og 2. November af Amtsorganisationen
afholdte Basar fik i Aar et udmcerket Forlob. Der er
fra Myndighedernes Side saavel som fra Offentligheden
bleven vist stor Imodekommenhed. Besoget var udmcerket
og Basaren maa man scerlig i Aar betegne som en vellykket Basar, idet Overskudet der er indvundet er betyde
lig siorre end de to sidste sorudgaaende Basarer. Vi
skal ikke komme ncermere ind paa en Omtale af Overskudet, men vil vente til nceste Gang, hvor vi vil frem
komme med en Beretning sra Amtsdelegeretmodet, der
afholdes Sondagen den 30. November paa Eolosseum i
Sonderborg. Nedenstaaende gengiver vi Trcekningslisten
over de udtrukne Gevinster, da der endnu henstaar nogle
Gevinster som ikke er afhentede.
Trækningsliste
ved Basaren i Sonderborg den 1. og 2. November 1930.
I.Gev.Nr. 1092. 11. Gev. Nr. 1542. 21. Gev.Nr. 2344
2.
239. 12.
838. 22.
1325
3.
200. 13.
1834. 23.
254
4.
1332. 14.
..
1455. 24.
1690
5.
2728. 15.
495. 25.
924
6.
2037. 16.
..
1035. 26.
..
2028
7.
708. 17.
..
2494. 27.
874
8.
2311. 18.
,.
2858. 28.
2125
9.
1177. 19.
808. 29.
964
10.
2726. 20.
474. 30.
1649
Folgende Gevinster er ikke afhentet: 4. Gevinst et
Skrivebord paa Nr. 1332. 19. Gevinst et Rygebord paa
Nr. 808 og 23. Gevinst et Sybord paa Nr. 254, samt en
Gevinst paa Sondagsadgangskortene Nr. 14 et Oliemaleri.
Ihcendehavere af disse Numre bedes afhente samme Ge
vinster inden den 15. December 1930, da de ellers vil
tilfalde Aor-ning-n,
Udvalg-,.
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Alle dem. der har stillet sig velvillig til Raadighed
ved vor Basar ved Opbygning og ved anden Hjoelp un i' Glced Din kone!
der Vasaren. meddeler vi herved vor bedste Tak. Ogsaa
Hob hende til Jul et elektrisk Strygejern.
en Tak til alle som har solgt Lodsedler.
Udvalget.

j

Sonderborg Afdeling

afholder stort Gaase spil
Lsrdag. den 6. December d. A. Aften kl. S
paa Lolossenm i Ssnderborg.
Der spilles om Gces, ATnder, Aalkuner, Harer m. m.
og som ekstra Gevinst en stor Skinke.
Desforuden finder en stor Bortlodning Sted om fire
store Gevinster: 1. Gevinst 1 Dnkkevogn med Dukke.
2. Gev. 1 roget Skinke. 3. Gev. en Gaas og 4. Gev.
en Gaas. Lodtrækningen finder Sted efter Gaasespillet.
Alle Medlemmer bedes slotte Foretagendet, saa vi
kan saa et pcent Overskud til trcengende Medlemmers Born.
Bestyrelsen.

s

Vester-Sottrup Afdeling
afholder Lottospil
Lordag, den 6. December, Asten kl. 7>K
hos G-estgwer Claus Clausen Stationskroen
om Gces, 2Ender m. m.
Efter Lottospillet. Dans paa Brcedderne og i det Gronne
til kl. 3
for Foreningens Medlemmer samt Familie.
Venlig Deltagelse onsker
Bestyrelsen.

I

Prima elektriske Strygejern — 2 Aars Garanti — scelges incl. Tilledning for kun 8.25 kr., Forpakning iberegnet, plus Porto, og

I

sendes overalt.

^leääelelse fra Invsliäensevnet.
Kon8ultstion kor militssre Invslicler og sssdsnnes etterIs6te samt l^entesnssgere vil sk en I^dsenäing irs I^gevnets
Kontor i December ^lasned 1930 blive skbolclt i

Haderslev, ^mtsbuset,
den 3., 10., 17. og 30. Kl. 14-".
Aabenraa, SVöekassens Kontor, SsnderZade 12,
den 2., 9., 16. og 23. Kl. 1430.
lander, ^mtsbuset, den 12. og 29. Kl. 14^.
l'inöleV, l'inZleVbus, den 19. Kl. 14.
I^sgumliloster, ttotel ko^sl, den 11. Kl. 15i->.
I'ottlund, k^roscb' ttotel,
den 18. Kl. 16^.
koddinZ, ttotel
«sdding, den 4. Kl. 14^.
Invalider og ekterlsdte, 8smt kentesnsogere, 8vm onsker
st gore Lrug sk disse Konsultslioner, mas 8ene8t 2 vsge mden
den Dato, pas bvilken de sgter at give ^ode, meddele InValiäensevnet i Sonderborg, til hvilken Konsultation cle agter at
give ^ode, kor at Vedkommendes /^kter kan blive mecldragt
til Kon8ultationen.
Konsultationerne — Veä kvilke der ikke er I^ejligned
til st blive lseZeundersoZt — akboldes kun, for saaviät Kssvnet
rettidigt modtager Anmeldelser til samme.

Invali<5elisevnet.

s Znvalidekonsulenllonlorel sor haderslev Ly og Amt Z
o

Rinkences Afdeling

afholder ZNode
Tirsdag, den 9. December, Aften kt. 8
i Rinkenoes Overkro med folgende Dagsorden:
1. Inletrce og Vinterens Fester. 2. Beretning fra A. O s
Delegeretmode. 3. Forskelligt.
VA. Hinrichsen.

Storegade 88 (Amtshuset)

i I^adio, Reservedele

Telefon 1092

°

^äer Krigsinvalider vK kalänes Lkterlaäte

Z

gratis Ve^eäninZ oZ «asä i kentesaAer m. m.

o

kontortid 9^12 og 2—4, Lordag, 9

12

kebandling

,

s i (Zigt lsckias, Muskel-, kecl- og Knogleliäelser. Elektriske
I
^Vwssage og Svgegymnsstik etter l ^segeoräinstwn.

Wwmmer ^
äeres

vasrorenäe. bvor

Väer

lnvsliäenssvnet

eller

Zygeksssen

nocZet Vederlag kor ovensnksrte kiäelser

forevisning "si

äeres ^ecllemsbog kss

ksn vecl

Lelisnälmger

eiter

Attsle.
tt.

saa Zor Deres

-

°

ikke

Vil de spare?

^ ^ ^ Nartl(0p5, 8tat8aut. Installatsr
- lelekon 112

- l^ssgeautoriseret ^ss8or sttet

34

damper OA I^sel^roner I^os miZ.
/^11e I^eälemmer ak vor Sammenslutning taar
Kassarakat ve<ä In<äl<s1? st:

ksdio-^pparater, liZeZvldiZt kvilket Fabrikat.
I^adio-Camper c»Z Reservedele.
^nodebatterier, alle ?^per.
Hs^ttslere, ligeß'ylcliZ hvilket Fabrikat.
Elektriske lamper vß k^sekroner. elektriske e-erer
oZ 8ikrinßer.
^lt szelses i anerkendt aproberet ^ilstana.
^lt sendes over l^ele Ilandet, ?orpakninA l?ereZnes
ikke, kun ?orto.
8te>rre Lenclin^er leveres krank».
II. ?. I.

statsaut. Installatsr

I^sßumkloster, ^elt. 112.

Nit Slags Gummifodtsj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.

M. Moller - Brohovedvej 3 - Sonderborg
Til Medlemmerne af Ssnderborg Afdeling
anbefaler jeg herved mine
(i Storrelser fra 1—5 m)
Udsalg-steder: Z Baggaarden hos Ja Anker Holst
Berlea. og i Baggaarden hos Ark. Langelo, P
g
)oh. Jessen, ZNolby.
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Sen 1. Zanuar Ml

Nykaarshilsen.
Atter er et Aar henrunden, og det er 10 Aar siden
vi startede vor Forening. Lad os da se tilbage paa de
svundne Aaringer, desvoerre maa vi konstatere, at der
trods Foreningens ihoerdige Arbejde paa Forbedring af
krigsofrenes kaar, sidder mange Efterladte og Krigsin
valider i okonornisk daarlige Forhold. Arbejdsloshed og
Sygdom hoerger mangt et hjem, og den knap tilmaalte
Rente kan i mange Tilfcelde kun bode paa den allervcerste
3lod. Til Trods for de faktisk vanskelige Eksistensforhold
for en hel Roekke krigsofre, har Invalidemyndighederne
i mange Tilfoelder med haard Haand skaaret ned paa de
i Forvejen alt for smaa Renteforsorgelser.
Vi havde haabet, at Lov Nr. 100 af 24. Marts 1924
var kommet til Revision i det svundne Aar, men dette
lod sig ikke gore, og vi maa saa haabe, at det nye Aar
vil bringe os en Lov, som kan skaffe bedre kaar for de
af krigen haardest ramte Mennesker, dem som saa loenge
de lever, maa boere Smerter og Savn for den Daarskab,
som krigen var.
At der endnu er en Del Efterladte og krigsinvalider,
som ikke har fundet Vejen til vor Organisation, er uforstaaeligt, men vi vil haabe, at disse snart vil komme til
Erkendelse af. at Organisationen er det Organ, der soelter
alt ind, for at bringe Lys og Gloede til krigsofrene.
Til alle de mange kammeratinder og kammerater,
der i de forlobne 10 Aar har flottet Organisationen ved
deres Vidrag. vedat stille sig til Raadighed i Foreningens
Tjeneste i de forskellige Lokalafdelinger og Udvalg,
bringer vi herve den hjertelig Tak. Lad os kun fortscette i
det Spor, vi er inde i, mod vort Foellesmaal: Forbedring af krigsofreneskaar og Fredssagens Fremme.
I Haab om, at Revisionen af Loven vedrorende
krigsofferforforgen maa bringe en Forbedring af Efterladte og krigsinvaliders trange kaar, og at enhver indenfor vor Organisation maa gore en Indsats herfor at
styrke hovedbestyrelsens Arbejde, onsker vi alle kammeratinder og kammerater et godt Nytaar og Tak for
trofast Arbejde indenfor vor Forening i de 10 Aar, som
svandt.
Julen 1930

7. Aargang

Haderslev Afdelings
IVaarige Stiftelsesfest og Vannerindvielse.

En vellykket Fest.
Det blev en overordentlig vellykket IVaarig Stiftelsesfest Lokalafdelingen Haderslev fejrede den 30. December f. A.
i Borgerforeningens Lokale i Haderslev. Usoedvanlig
mange Medlemmer og paarorende var kommen til Stede,
og vi overdriver vistnok ikke naar vi anslaar Tallet til
godt 300 Festdeltagere. Man havde straks ved Ankomsten
den Folelse, at alle ventede de sig en god Aften, og der
var vel heller ikke nogen der blev skuffede. Man kan
godt sige at det blev en smuk og stemningsfuld Fest. —
Efter at man havde taget Plads om de smukt pyntede
kaffeborde indlededes Festen med et Musikstykke, hvorefter
Formanden for Haderslev Afdeling Vyraadsmedlem kam.
Zimmermann bod Velkommen. Han bod scerlig Velkommen
til Centralforeningens Formand Redaktor kammerat
Ar. Andresen - Tonder, ligesom han rettede en soerlig Tak
til Goesierne saavel som til Pressens Repræsentanter, til
hvem han rettede en Tak for den Stolte pressen i de
forlobne 10 Aar altid havde udvisk, ved at tale krigsofrenes
Sag. Taleren gav derefter en kort Oversigt over de
forste Startningsaar, takkede dem der havde vceret med
at oprette Foreningen for deres Indsats. Han rettede
ogsaa en Tak til Myndighedernes velvillige Stolte. Taleren
mindede de kammerater, som i de forlobne 10 Aar er
gaaet bort. Lad os minde dem ved at rejse os og udtale
et: „2Ere vcere deres Minde." Forsamlingen rejste sig.
Derefter blev Ordet givet til Leerer kam. Thomsen
Haderslev, der i store Trcek skildrede Haderslev Afdelings
Virksomhed i de forgangne 10 Aar. Han gik ud fra
Stiftelsesdagen den 1. Oktober 1920, hvor man forste
Gang havde afregnet med Centralforeningen. Oprinde
ligt er Foreningen allerede startet i September 1917 af
den tyske krigsinvalidesammenslutuing „Reichsbund".
Haderslev Afdeling var dengang med af de forste
Afde l i n g e r i Centralforeningen, der dengang bestod a f :
Haderslev, Aabenraa. Tonder. Sonderborg, Logumkloster
og endnu et Par mere, indtil der efterhaanden oprettedes
flere og flere Afdelinger. Det forste Medlemsantal var
paa 50 Medlemmer. Medlemsantallet har derefter steget
Aar for Aar, saaledes at Medlemsantallet i Aaret 1927
opnaaede 299 Invalider, 5 krigsdeltagere og 87 Efterladte.
Hovedbestyrelsen. I de sidste Aar er der ved Dodssald, Bortflytning eller
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Den noeste Taler var derefter Hovedkasserer Moraf andre Grunde sket en lille Tilbagegang i Medlemstensen-Haderslev,
der holdt en Tale om Centralforeninantallet. Haderslev Afdeling har hele Tiden vceret den
storste Afdeling indenfor Centralforeningen. Taleren gens Arbejde i de svundne 10 Aar. Han oplyste, at ved
skildrede ligeledes den Indsats Afdelingen i Aarenes Lob Begyndelsen af dette Aar omfattede Centralforeningen
havde gjort indenfor Centralforeningen. Foreningens 36 Afdelinger med ialt 1734 Medlemmer. Han takkede
Forslag, som den har forelagt paa Fællesmoderne, var Haderslev Afdeling for dens store Indsats i de arbejdsalle bleven gennemfort, kam. Thomsen mindede om rigeste Aar. Han omtalte i store Trcek de vigtigste Punkter,
forskellige Foranstaltninger, saasom, Skiveskydninger og hvor Centralforeningen havde gjort en stor Indsats til
Basarer, der havde bragt Foreningen i Stand til at yde Gavn for krigsofrene, ligesom Taleren kort strejfede det
Hjcelp til trcengende Medlemmer. Den sidste Basar havde store og vigtige Samarbejde med „Eiamac". Tlaar det
saaledes givet et Nettooverskud paa godt 2 500 kr. I har voeret os muligt at holde vor Organisation saa godt
de forlobne 10 Aar har Haderslev Lokalafdeling udbetalt sammentomret, saa skyldes det alle de kammeratinder
ca 11500 Kr. i Understottelser. Taleren mindede lige- og kammerater, som har stillet sig i vor Organisations
ledes om de mange klager, der er fremkommet fra Tjeneste i de forskellige Afdelinger, og jeg betoner herfra,
Krigsinvalider — og navnligt fra Svoerbeskadigte
der at det i hoj Grad er sket til Fyldest fra den hervcerende
paa Grund af Myndighedernes mindre sociale Forstaa- Lokalafdeling. Paa Hovedbestyrelsens Vegne vil jeg
else, altid drejede sig om de brutale Nedskæringer i rette en Tak til Eder for godt Samarbejde i de forste
Renterne og i andre lign. Forhold. Haderslev Afdeling 10 Aar. og beder Forsamlingen sammen med mig at
havde ogfaa taget ivrig Del i den til sin Tid forte Pole- udbringe et Leve for vor Centralforening.
Redaktor kammerat Ar. Andresen tog Ordet og gav
mik med kontorchef Kock. Invalidencevnet. Ogsaa i
et
kort
Overblik over den internationale Sammenslutning,
Blomsieraffceren havde man fra Haderslev Afdeling gjort
sit til at Foreningen nu kunne uudgaa noget noevnevoer- „Ciamac"s Arbejde, og manede til, at det absolut var
digt Tab7 Taleren sluttede med et motiveret Leve for uodvendigt at tilslutte os denne Sammenslutning. Han
oplyste ^herunder, at Finansudvalget har indstillet til
Haderslev Afdelingen.
Rigsdagen at foranledige Foreningen et Bolob til Stolte
Faneinvielsen.
for Foreningens internationale Forbindelser.
Derefter foretoges den festlige Invielse af Afdelingens
Desforuden talte H. Claufen-Souderborg. Han lykBanner, som Medlemmerne har anskaffet, dekoreret af onfkede Haderslev Afdeling med det nyindviede Banner,
Malermester Deichmann.
og bad alle om at slutte sig under denne tavse Talsmand
Formanden for Faneudvalget Malermester kam. for vor Organisation, saaledes at vi mere og mere vcekker
Ostergaard overdrog Banneret til Formanden for Cen Offentlighedens Opmærksomhed paa krigsofrene. Slut
tralforeningen kam.Fr. Andresen - Tonder. kam. Andresen op under Eders Banner, hold det i A5re. Til Slut ontalte om den ideelle Del indenfor Organisationens Arbejde skede Taleren Afdelingen Held og Lykke i Fremtiden og
for Bevarelsen af Freden. Taleren udtalte bl. a. fol- haabede, at Afdelingen i endnu hojere Grad forstod Begende: Den som vil Fred, maa ogsaa arbejde for tydningen, at selv om vor Organisation er lille, des
Freden. Jeg ncevner her i Aften tre Forkæmpere for mere goelder det for os at gore os stcerke, stärkere r
Freden: Briand. den meget for tidlig afdode Udenrigs- Dygtighed, i Sammenhold, i en levende Folelse af
minister Stresemann og den tyske Rigsvoernsminister Ge- det Interessefællesskab, der i Virkeligheden forbinder
neral Gröner, der engang har sagt: „Enhver krigsdel- alle krigsofre.
Redaktor Swanholm takkede paa Pressens Vegne
tager maa vcere besjcelet af en sund Pazisisismus. noget
andet er utceukelig." At krigsinvalideorganisationen er for Indbydelsen til denne Hojtidelighed og onskede Af
paa den rigtige Vej paa dette Omraade beviser de for- delingen Held og Lykke med Banneret.
^
.. Et Digt „Til de Faldne" forfattet af krigsinvalid
lobne 10 Aar, og det gode Sammenhold indenfor vor
Organisation til Trods for de forskellige parti- og national- Konasted-Haderslev. blev sunget ud fra Scenen af Forpolitiske Anskuelser. Som et synligt Symbol for dette Ar- fatterens Son. Denne smukke Sang blev modtaget med
bejde har Haderslev Afdeling anskaffet sig et Banner. et kraftigt Bifald.
Ved kaffebordet blev der sunget forskellige Sange,
Under det Motto: ..For Freden, for Folkeforsomng og for
Folkeforftaaelsen asslorer og indvier jeg hermed Banneret. deriblandt flere, der var skrevet i Dagens Anledning.
Den vellykkede Stiftelsesfest sluttede med en Svingom.
Jeg er glad for at Haderslev Afdeling har taget Initiativ
Festudvalget har god Grund til at fole sig tilfredse
til at faa et Banner, hvorefter han bad Formanden for
med Resultatet af deres Arbejde og fortjener til Tak og
Afdelingen modtage Banneret.
kammerat Zimmermann talte smukt om Arbejdet Anerkendelse at saa Lov til at arrangere Fest en anden
^
for Fredens Bevarelse, idet han udtalte Loftet om, altid Gang.
at ville holde Banneret i A5re. Banneret viser paa rod
Bund en opgaaende Sol og Ordet „Fred" og viser endvidere Haderslev Byvaaben. Paa Bagsiden staar Ordene
Klokkeklang.
„Aldrig mere krig". Man sang nu Sangene „I den Der er klokkeklang i Luften fra Byer og fra Land,
solfyldte Dag vil vi lofte vort Flag" og derefter „Ich de hores kan — helt ud til den fjerneste Strand;
hatt' einen Kameraden", hvoraf sidste Vers blev sunget saa standser vi en Stund og holder alle Rast,
staaende.
for atter vi begynder paa vor Travlhed og Hast.
Der blev overrakt Faneplader fra Hovedbestyrelsen
Der er klokkeklang i Luften, vi ved. hvad der vil ske.
ved Formanden kammerat Andresen-Tonder, fra Aabenraa Afdeling ved kammerat H. Mortensen-Haderslev, og Barnlille i krybben vi nu atter skal se;
bringer Fryd og Fred, det store Julebud,
fra Amtsorganisationen i Sonderborg ved Formanden der
der nu i mange Hundred Aar i Verden er sendt ud.
kammerat Hans Petersen-Sonderborg.
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Der er klokkeklang i Luften
vi synger med hinanden saa
de Toner, vi har kendt, fra
de Toner, som vi elsker, om

vi bliver Born paany,
hojlydt imod Sky.
vi var ganske smaa,
vi gamle er og graa.

Der er klokkeklang i Luften, og den har Bud til hver,
til gamle og til unge, til den trcette dog isoer;
gaa hver bekymret Sjoel, hver, der led af Sorg og Savn,
gaa trygt til Jesusbarnet hen. der er den sikre havn.
Elizabeth hjortmose.

MM

kirkegaarden Fourdrain, Frankrig.

«Fred paa Jorden".
(Udtog af en Zoldaterdagbog.)

Det var Juleaften.
Langsomt flod Sommes smudsige Vande igennem det
hoergede Land. ..Fred paa Jorden" lod det i Millioner
af Hjem; men dette herlige Ord kunde aldrig blive
Sandhed for dem som laa i dette krigens Helvede, hvor
Trommeilden og doendes Jamren odelagde enhver Tanke
om Fred og Julegloede.
Netop denne Julenat gik det varmt til, Franskmanden
vilde odeloegge vor Jul. Vi skulde ikke have Lov til at
gloede os over alle Julepakker og Breve hjemme fra.
Fjenden gav os andet at bestille, vi maatte vcere vaagen
og rede til at modtage hans Angreb. Efter en Times
Trommeild kom han. Det var vel Meningen, at han
vilde holde Jul i vor Skyttegrav, men han tog fejl.
Foran Stillingen brast hans Angreb sammen. Vor ZNaskmgevoer-Ild fejede ham tilbage.

„Det var midt i Julenat" — Vi troede, at vi kunde
tilbringe Resten af Natten i Ro men nej. nu var det os,
som skulde frem. Fjenden var fvcekket af det mislykkede
Angreb. Vi fik Forstcerkning og snart lod kommandoen
..Frem!"
Det kan ikke noegtes, at vi havde Lyst til ak hoevne
os. Efter at vort Artilleri havde lagt den franske Grav
under en kort, men kraftig Ad, gik det fremad. Efter
faa Minutters Forlob var Graven vor. Vore Haandgranater havde ryddet frygteligt op i Graven. De faa
Overlevende tog vi med som Fanger, og forte dem tilbage.
Vi gav dem hvad vi kunde undvoere af vor For
plejning. Det var jo Juleaften. Den Taknemlighed de
viste os, folte vi som Gloede. Hvorfor skulde vi slaas og
droebe hverandre, vi som ikke engang kendte hverandre,
vi som aldrig havde gjort hverandre noget ondt? Hvorfor
kunde der ikke vcere Fred paa Jorden?
Mange, baade vore og af Fjendens, laa dode og
faarede i Pigtraadsspoerringerne og imellem Linierne.
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Herefter blev en af mine bedste kammerater fort tilbage,
hans Ansigt var proeget af Sodens Stempel. Jeg sad
hos ham i den sidste Stund, vi talte om Julen og Hjemmet. han havde hustru og Vorn derhjemme og de sad
hvistuok om det bromdende Juletroe. Hvor kunde det
have voeret herligt, hvis Far havde vceret med i kredsen,
men nu savnede man den rette Juleglcede.
„Hils dem derhjemme" var hans sidste Ord. hans
sidste Ansigtstrak var som smilende. Jeg tror, at han
har set ind i den store, lyse Himmelsal, hvor Engle sang

om det flammende Juletrce: „Fred paa Jorden, og i
Menneskene en Velbehagelighed!"
Han fik Julefreden. Kort efter laa vi atter i Granatild og vi maatte noesten misunde vor faldne kammerat,
som havde fundet Fred.
Efter fire lange Aar fik vi Fred men for mange af
os, som har varigt Men af krigens Folger. kunde Freden
vcere bedre. Vi vil kun haabe, at al krig i Fremtiden
maa vcere forbandet, at der maa blive virkelig Fred paa
Jorden.

MSN-MMN-MS

ZNindesmcerket
over de Faldne i Sottrup Sogn.

Formaal. Alle Vegne tog man godt imod dem og der
indkom op imod 3 200 kr.
Den smukke Plads ved krigergravene fra 1848 og
1864. blev stillet til Raadighed. Pladsen er omgivet af
et Nav-Hegn og overskygget af Vogetroeer. Foran Stenen
er der Plads, saa Paarorende kan nedlcegge kranse og
henstille Blomster.
Stenen der er af Granit, er leveret og hugget af
Stenhugger kyhl, Graasten. Midt i Oktober 1921 fandt
Moringen Sted under Tilstedeværelse af en stor Menneskemcengde. Forud for Moringen var der Mmdegudstjeneste i kirken, ved hvilken Pastor hansen. Dybbol,
og Provst Thyssen. Ulkebol talte. Selve Moringen
foretoges af Provst Thyssen, der overgav ZNindesmcerket
til Menighedens Varetoegt. Efter Moringen samledes
Deltagerne paa Forsamlingsgaarden „Sundeved".
Foruden Navnene paa de Faldne bcerer Stenen
folgende Indskrift: Minde om 52 unge Mcrnd fra Sottrup Sogn som faldt i Verdenskrigen 1914—1918.
I som segned, blodte, blegnet, mit i kampens kugle
regn. Gud har lukket Eders Ojne, Fred med Eder fra
det hoje.
h. Jorgensen.

For de i Verdenskrigen faldne er der rundt omkring
rejst mange smukke Mindesmærker. Alle er de forskellige
i Form, men Tanken var scelles, at de burde ^11^- og
at de burde vidne for kommende Sloegter, om hvad der
skete i 1914—1918.
^
^
^
Oasaa i Sottrup Sogn kom Tanken frem, at der
burde rejses et Minde for de i Verdenskrigen faldne.
Et Udvalg bestaaende af de davcerende kirkeceldste og
nogle flere satte sig i Spidsen for en Indsamling Ul dette

hansP.Iorgensen*30.4.911' 20.9.14
Mathias L. Jorgensen* 11. 8. 93
-i-21.10. 15
Marius C. Jorgensen * 25. 1. 96
I- 22. 9. 16
hans P. h. Staugaard * 2. 6. 91
26. 10. 14
hans Molhen * 27. 4. 93 t 7. 12.14
Vilhelm O. Jacobsen * 24. 3. 94
t 21. 9. 17
Johannes Volff* 23. 3. 90 5 14. 1. 15
Thorvald Midtgaard * 4. 7. 77
t 10. 2. 15
Julius Spieler* 28.10. 87. 5 17. 2. 15
Christian Petersen* 12.1.861- 6. 6.15
Klaus Ar. Jacobsen * 15. 2. 93
t 15. 7. 15
Nicolaj Jacobsen* 12. 12. 86
t 25. 5. 16
Jens Petersen * 15. 2. 88 5 12. 8. 15
Peter M. Erichsen * 4. 2. 88
14 8. 15
Christian Otzen * 20. 7. 91 t 2. 9. 15
Friedrich Arnold* 14. 4. 95 5 7. 9.
Johan Fr. Andersen * 31. 3. 80
5 23.9.15
Johannes Jensen* 13.3. 81 t 5.10.15
Earl Bertram * 4. 2. 95 1- 23. 10. 15
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Herman Jacobsen * 18. 1. 96
t 29.11. 15
Jens Jensen * 30. 12. 96 t 18. 8. 16
Nicolai Johansen * 23. 12. 79
ZZ 12 IH
Heinrich N. Popp* 2. 5. 80 5 22. 2 16
Unders C. Michelsen * 30. 4. 91
-I- 22. 7. 16
Christian Hattig* 28. 1. 74 5 27. 8. 16
Hans C. Skeldgaard * 25. 11. 94
5 5. 9. 16
Jacob Boisen * 2. 6. 95 5 7. 9. 16
Emil Jorgensen* 30.11.95 1- 16.12.16
Andreas Jacobsen* 7. 2. 94
t 20. 4. 17
Hans C. Petersen * 19. 1. 95
5 23. 4. 17

Krigs-Invaliden"
Christian L. Larsen * 20. 10.97
15. 5. 17
Lorens Andersen* 3. 2. 96 5 26. 1. 18
Hans Jacobsen * 1. 7. 97 5 9. 4. 18
Hans p. Nielsen" 9. 8. 82 5 23. 4. 18
Christian Petersen * 27. 2. 79
t 19. 10. 14
Hans Christian Lei * 13.10. 95
t 16. 9. 15
Henrik Davidsen * 13. 4. 94
5 11. 16. 15
Hans Petersen * 27. 5. 90 1- 4. 8.18
Peter S. Jensen* 11. 8. 76 1- 29. 9. 18
Jens p.Jensen* 17.1. 76 t 18. 10.18
Jens Jorgensen * 20.5.94 5 20.10.18

Vejen som forer fra Gammelgaard kro til Gam
melgaard Molle er en smal Markvej. Inden man naar
den store Eng „Tormai". gaar man ned ad en Skraaning
til en Boek. som lober ind i et krat. Det Sted, hvor
Bcekken lober ind i krattet, kaldes „e Visk" og der spogede det i gamle Dage.
Naar en Mand i Egnen pralede af sit Mod og sin
Ufrygtsomhed, plejede man at sporge en saadan Mund
helt, om han vovede at gaa ned i Visken ved Midnatstid,
og selv den modigste maatte tilstaa, hvis han var oerlig,
at han hellere vilde vcrre fri derfor. Man undgik derfor
at gaa forbi Visken om Natten. En uhyggelig Historie
tildrog sig en Vinternat. Mollersvenden, som arbejdede
paa Gammelgaard Molle, boede i et lille Hus mellem
Gammelgaard og Skakkenborg. Han havde arbejdet sent
i Mollen og da han ved Midnat gik hjem, gik han
igennem Visken. I det Ojeblik han gik forbi krattet,
viste sig en hvid Skikkelse, som tog ham med ind i krattet.
Da de gik ind i krattet spurgte Spogelset, om Mölleren
havde en kniv hos sig. Han svarede ja og Spogelset
forlangte, at han skulde drage den srem og udove en
grusom Gerning. Efter at denne var fuldfort, forsvandt
Spogelset som en Taage, og Mollersvenden kunde fortsoette sin Vej hjemad. Da han var kommen hjem og
gaaetiSeng, bad han sin kone se efter om kniven var blodig.
Der var Blod paa kniven og konen, som formodede
noget forfcerdeligt, vilde vide. hvor Blodet kom fra. Om
det hvad Mölleren fortalte, beretter Folkemunden forskellig. Efter en Fortælling har han maattet slagte et
uskyldigt Menneske, efter en anden har han maattet staa
en kvinde bi i en smertefuld Time. — Men denne
Begivenhed havde til Folge, at Mölleren siden denne
Nat led af en uhelbredelig Sygdom, indtil Doden forlofte
ham.
Dette Tilfcelde vakte naturligvis stor Angst og Uro
iblandt Egnens Befolkning, og mere en for frygtede man
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Snogboek.
Jorgen Frederiksen* 9. 10. 95
5 2. 7. 16
Niels Jensen * 11. 5. 90 5 5. 7. 16
Asmus Kjer * 15. 11. 87 5 25. 8. 16
Jens Leonhard * 10. 5. 82 1- 2. 5. IS
Jacob Jensen * 4. 6. 92 1- 28. 8. 19
Christian Jacobsen * 2. 1. 79
t 16. 10. 18
Jorgen Hansen * 28. 2. 93 5 29. 9. 16
Jacob May * 25. 10. 77 t 9. 11. 15
Christian Andersen * 4. 4. 94
5 16. 1. 17
Peter Brodersen * 21. 7. 93 t 8. 7. 17
Gustav C. Hymoller * 11. 10. 96
t 14. 8. 17

for at betroede „e Visk". Om der ogsaa daglig blev
fortalt om, at den ene eller den anden var bleven „kyvst"
i ..e Visk", var der dog en Mand ved Navn H. p., som
viste stort Mod og Uforknythed over for Visk-Historierne.
Han var nemlig Ejer as den Eng som grcensede til
krattet. For ikke at lade sig genere af Solheden, plej
ede han. som andre, at slaa Groesset om Natten. Ved
dette Arbejde saa han tydelig, at en Skikkelse hele Tiden
gik lige foran ham, der gjorde de samme Bevcegelser
med Leen som han. H. p. lod sig ikke forstyrre og
Angst var en ham ubekendt Fornemmelse. Derfor gik
han saa ofte ved Natttetid ud i Visken for at se om han
ikke kunde opleve noget eventyrligt. Ikke sjcelden saa
han en sort Pudel, som uafbrudt tumlede sig foran hans
Fodder, saasnart de betraadte Visken.
Der findes endnu Folk paa Gammelgaard Egnen
som fortceller, at Spogelfeshistorien fra ,.e Visk" i oeldre
Tider altid var paa Dagsordenen.
(Meddelt af Jorgen Petersen, Guderup.)
(samlet af ). R)

Lokalafdeling Haderslev
Basaren som afholdtes i Dagene fra 28. November
til 1. December fik helt igennem et udmcrrket Forlob, og
ikke mindst var denne af okonomisk Voerdi for Foreningen,
idet den indbragte os et Netto Overskud paa 2 528.83 Kr.
Naar Basaren er lykkedes saa godt. saa er dette Resultatet
af, at Myndighederne har voeret saa velvillige overfor
Foretagendet, og ikke mindst alle de mange Givere, som
har skottet Basaren med Gaver.
Vi bringer herved en hjertelig Tak til alle, der paa
saa mange forskellige Maader har ydet deres Bidrag til
Basaren. Der vil med de indvundne Midler kunne lindres
megen Nod i de smaa Hjem, hvor der vil blive ydet
Understottelser heraf.
En soerlig Tak til pressen og til alle kammeratinder
og kammerater, der har stillet sig til Tjeneste paa de
forskellige Arbejdspladser ved Basaren.
Trcekningslisie ved Bortlodning.
1. Gevinst Nr. 2530
8. Gevinst Nr. 1755
2.
„
„
813
9.
..
.. 1485
3.
..
..
167
10.
„
.. 1645
4.
..
..
345
11.
..
» 2459
5.
..
.. 1386
12.
..
..
335
6.
..
..
244
13.
..
.. 1594
7.
..
.. 1026
14.
..
.. 1647
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33. Gevinst Nr. 2763
15. Gevinst Nr. 494
.. 998
34.
715
16.
.. 2152
35.
717
17.
.. 1364
36.
1365
18.
.. 1621
37.
1421
19.
.. 1223
38.
2467
20.
.. 1634
39.
441
21.
.. 2545
40.
2469
22.
.. 2616
41.
2673
23.
.. 106
42.
2237
24.
.. 570
43.
1611
25.
..
1502
44.
255
26.
..
1417
45.
683
27.
..
1295
46.
1944
28.
.. 1797
47.
2044
29.
..
515
48.
2914
30.
..
1860
49.
1717
31.
., 2354
50.
326
32.
51 Ekstra Gevinst Nr. 2043
Basarudvalget.
Haderslev, den 19. December 1930.

Sonderborg Afdeling
afholdt 2. Juledag om Eftermiddagen Kl. 3 sin aarlige
Juletræsfest for Medlemmernes Born. Efter Sangen
..Julen har bragt velsignet Bud" samledes Bornene om
det smukt pyntede Juletroe, hvor provst Bierring talte
smukt til Bornene om Julebudskabet. Der uddeltes en
Pakke til hvert Barn indeholdende Juleknas. At Foreningen havde gjort alt hvad den formaaede for at skabe
en gloedelig Jul for Bornene gav de glade Borneanfigter
Bevis for.
Bestyrelsen beder alle Medlemmer modtage en Tak
for de frivillige Bidrag til Bornenes Julefest og vi onsker
hermed alle et godt Nytaar.
Bestyrelsen.

s
Lasar

kor

^oncler

AMelinZ

I OaZene tra Z0. Januar til 2. kedruar d.
atliolder tsnder ^tdelinZ en Lasar i
liallen". Oer er at tintet Zivet tilladelse
til Lasarens ^tlioldelse sarnt at atkolde en
LortlodninZ at vserditulde (Gevinster, lod
sedler ä 50 Gre vil snarest blive udbudt og
vi beder alle koreninZsmedlemmer oZ alle, som
kar et varmt leerte tor vore kaldnes Ltterladte oZ XriZsinvaliderne, at ststte koretaZendet
ved at Kobe lodsedler, lodsedler kan taas
ved henvendelse til II Lodsen, (FvdtemplarloZebuset, sonder, ViddinZberredsZade.
Det er den ksrste Lasar, der atboldes i
sonder til kordel tor XriZsotrene; vi Baader
dertor, at Lasaren vil bringe et Zodt Resultat
oZ give os Midler til llnderstottelse til trsengende I^riZsotre i sserlige tilteelde, livor statens
forsorg ikke er tilstrsekkeliZ.

Lasaren
uriner
Amtmand (-reve 8c1iack.
ver er tra torskelliZe 8ider tilsaZt velvil
ligt Medarbejde 0Z llnderstottelse.
I>Ieermere Meddelelse oin Lasaren vil tremkonnne i nseste ^sr. at „XriZs-Invaliden" oZ
i OaZspressen.

Graasten Afdeling

I

afholder den aarlige Generalforsamling Lsrdag, den
10. Januar 1931 Aften kl. 8 hos Fru Gæstgiver Jepsen
i Graasten. Efter Generalforsamlingen Foredrag af
kammerat H. Petersen - Sonderborg og af kammerat
H . Clausen - Sonderborg. D a g s o r d e n e n bekendtgores p a a
Modet.
Gratis kaffebord og Bal.
Vi beder Medlemmerne om at mode talrigt og tage
Damerne med. lad os faa en lcererig og fornojelig Aften.
Ligeledes gor vi bekendt, at de nye Regler for
Spareforeningen ..Fryd" vil blive fremlagt til Behandling.
Med kam. Hilsen
P. B. V.
I. L. Hansen, Formand.

^ Zmalidekousulenlkontorel sor Haderslev Sy og Amt Z
o

Storegade 88 (Amtshuset)
^äer Xrißsinvaliäer

-

Telefon 1092

o

kalänes Ltterlaäte

°

Zratis VHleäninZ oZ kaaä i Revtesaxer m. m.

°

8

kontortid 9-12 og 2—4. Lsrdag, 9—12

°

ci c>c> c,o o o o cz oo o o o o o c> c> oc> Oc> oo ci c,o ci oo o c> ooo c> oc> oc> c>ci c>ci o c> o c> o c> c> mc> o o orim c,c>

kest^relsen.

LortlvdninZen
til Lasaren i sonder
den ?0., 31. Januar oZ 1., 2. lebruar 19Z1
ointatter tolZende (Gevinster:
1. Qev.: 1 Lornbolmerur
1 spisestel (60 Dele)
2.
Z.
4.
5.
,>
6.
)?
7.
,,
8.
9.
10.
„
Desuden 10

1 lysekrone
Z Zolvspiseskeer
1 Lillede
1 Lillede
6 Lordknive
1 ?0taZeske
1 k^ldepen
1 Xr^stalvase
andre vserditulde (Gevinster.
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en ZNaade, som vi Spidsborgere anser for mildest talt
mindre fornuftig; der gaar enkelte Historier desangaaende
som ikke er aldeles blottede for en Slags komik.
Det er som De vist vil have faaet Indtryk af iser
af P. N. Hansen.
ved
forholdsvis
„fmaa Skader", at Ulemperne og Skygge
Foredrag i Med. Selskab i Kobenhavn d. 4. ZNarts 1930
siderne viser sig. Ved de „glatte Skader" de klare Invaliditeter, de vere smaa eller meget store, er der nesten
Jeg skal nu imidlertid ikke gaa noermere ind paa aldrig Vanskeligheder. Vi har her den anden Side af
de meget vigtige Forhold, Simulation og Overdrivelse; den lovbefalede Ulykkesforsikring, den lyse Side. Folk,
med mine sidste Bemerkninger har jeg, det er jeg mig som uden egen Skyld kommer til Skade under deres Ar
selv fuldt bevidst, strejfet Neurologernes Omraade. Jeg bejde, faar Hjelp til at holde Hjemmet oppe, faar Er
vil dog gerne have Lov til at gentage, at vi Leger statning for den Forringelse af Erhvervsevnen, som Skaden
naturligvis bor vere yderst forsigtige paa det her volder dem. Ved de store Invaliditeter soger Arbejderhenhorende Omraade. Eksempelvis vil jeg omtaleklagerne, forsikrings-Raadet al Tid at gore Erstatningen saa stor
som er saa hyppige efter Hovedtraumer — klagerne over som efter Loven forsvarligt. Ved de store Invaliditeter
Hovedpine, Svimmelhed, Hukommelsessvcekkelse og lig er det naturligvis desverre aldrig fuld Erstatning: hvor
nende. Hvis Traumet har veret betydeligt, hvis der ledes skulde man fuldt ud kunne erstatte f. Eks. Tabet af
har vceret Hjernerystelse, Formodning om kraniebrud en Haand? Og derefter ser vi atter og atter den til
maa man betenke sig to Gange og undersoge Patienten skadekomne kempe som en Helt mod Vanskelighederne og
meget noje for man afviser klagerne. Vi ved alle at overvinde dem. Ofte ser vi Mennesker med en sver Inved Hjernerystelse er der og maa der vcere anatomiske validitet komme i Gang igen og tjene lige saa meget
Forandringer i Hjernen og — maaske dens Hinder i som for Ulykkestilfeldet - eller mere. Mister en FaForm af Smaablodninger, Smaabrisininger, Smaakvcest- milie sin Forsorger derved at han dor som Folge af
ninger, osv. og senere degenerative Processer i Hjerne- Ulykkestilfelde under Arbejdet, er Dodserstatningen til
cellerne, karforandringer o. l. Staar vi overfor klager Enken og Bornene dog altid nogen Balsam paa Saaret.
over Hovedpine, Svimmelhed o. l. er det af stor BetydDenne Side af Sagen maa vi ikke glemme.
ning at vide fra Begyndelsen af, hvordan Traumet har
De omtalte Ulemper kan sikkert i nogen Grad beveret, svert eller tilsyneladende ubetydeligt. Det er hendet kempes, og paa den anden Side er disse Love utvivl
ikke saa sjeldent, at Hovedtraumet forst dukker op langt somt til stor Velsignelse for mange virkelige Arbejdsinhenne i Sagen, flere Rlaaneder efter Ulykkesbegivenheden valider.
og uden nermere Oplysninger — faaledes i en i sin
Vi Leger har her, det ved vi alle, det erfarer vi
Tid ret celeber Sag, i hvilken en Mand var kommen til
daglig,
en stor og vigtig Opgave; et stort Ansvar er
Skade derved, at en tung Sek falder ned paa hans ene
Ben. hvorved der opstaar en Aibulafraktur; der var ikke lagt paa os.
Vanfsrebladet, efter Ugeskrift for Lceger.
i mindste Maade Tale — i Anmeldelsen og de forste Slutning.
Legeerkleringer — om, at Hovedet var bleven ramt.
Senere, mange Riaaneder efter, da Sagen trak ud paa
Grund af „nervöse" Symptomer. Hovedpine og Svimmelhed, og Patienten blev underkastet den forste Undersogelse
Di 82d nc> 2 8N2l<l<e e^enn om e Xri,
af en Nervespecialist — det blev ikke den sidste — kom
det frem. at „Sekken ogsaa havde ramt Hovedet" det ä festen ^ik ud med e Xst,
var da naturligvis umuligt at faa at vide, om der mu- denAanA cla e Klok V2rr en kjerrinZ i ti,
ligvis forelaa en Erindringsforskydning, og hvorledes men di XN8e itt kinds Oodn2t.
Traumet havde ramt og med hvilke umiddelbare Folger. »?>lej Kov8e do de, da vätt I'oj de 1oK vsek?
At man ved klager over vedholdende Hovedpine og De V2 lovvend äv kopper 2 I.U88?«
Svimmelhed i hoj Grad maa have Opmerksomheden hen- 82 Ariind kan 2 Koppe, den lilld Xresten LX^,
vendt paa andre mulige Forklaringer paa Symptomerne te de 8ÄNA 2 de IdanA i e ^U88.
som Ore-, Ojen-, Nese- eller Bihulelidelser, Arterioscle^ ?ede kätoeld: »De V2 nenn ved Verdun —
rose, forhojet Blodtryk. Nyrelidelse osv. behover jeg jo
keA^ndt di ko88t ri^te 2 8^^d,
nesten ikke at nevne her.
En Gang imellem faar vi Overdrivelsen paa en de V2 8om 2 koer e Dienkunn 8^n^
lidt anden Maade, idet Patienten som det synes over- 2 di 8lov med en k^ep o en (^r^d.
vurderer de Gener, som Lesionen har fort med sig. Jeg ^l e novve 8lap 5ro e. er itt 2 5ä8too,
glemmer aldrig en Bager som havde faaet en Stivhed i 2 X kam nok VX^ dse i ^ ü .
Iderleddet paa 3. Finger paa den ene Haand, som ellers di Läldt rundt omlcrinA käde 8tu2 2 8moo
i alle Henseende var normal. Han hevdede at dette var 2 de 1i^, ^2 li^ ved min 8ii.«
ham en stor Hindring i hans Arbejde som Bager. Han
fik naturligvis ingen Erstatning. ZNen han lovede at
»Vi 1ä88ne 82 Avdt vel 8vm älldr et 8!<ädd
han nok skulde vise os noget andet, og nogen Tid efter 1 ?o1en, kvo X ^ik o VaAt,
kom han igen. Han havde da veret paa en stor Poli- 2 82 koldt vi te en 5ne88 /^länd i et 81odd,
klinik og havde faaet Fingeren amputeret i Mdterleddet 2 I skuld kä 8ett 8il<l<en ?r2At?
— mirabile diktu! — og saa maatte vi domme om igen ^2 5emten 1^288 8s1lte^ l?1sv vXl<^o 2 Aemt
og tilkende ham Z^/o Erstatning.
^ men 8ps MX itt om, kvo de KIsv
Endelig skal jeg blot lige nevne, at man nok en kätoeld I0K2N ^008: »j2 de ko vi kor^Iemt,
Gang imellem horer om, at Erstatningen anvendes paa NX di 8pu 'e V088 om de, 2 v2 dovv.«

Nogle Skyggesider og Ulemper ved
de moderne Ulykkesforsikringslove
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^ 82nät l)le»v äi veä 2 5äteel orn e Xri.
ä2 5ss8t äi l<2rn ri^te c> (^le.
a lillä Kresten Lsek 2 ^ok2n rnätt kXN^ i.
^sn Xl2V8en 82ä 8ti11 2 Ks te.
^ Xse8ten l<unä itt 5älä i 8svn for äse 8n2l(,
kun vriä 8e^ 2 vseenä 8ej 2 vilä,
äi 82ä 0 e ^läen, äe V2 ?eäe, ^2 talc,
kselc K2N riAte de^^nät, klsv e 8ilä.

H1eääelel8e tra Invaliäensevnet.
Kon8ult3tion sor militsers InvsUäer 0Z 82scl3nnes etterIs6te 82mt ^ente^nssZere vil si en UäLenäinZ trs I^sevnets
Kontor i januar ^asneä I9Zl blive ^ikolät i

ttaäersleV,

^mtskuset,

äen 8., 15., 22. og 29. KI. 14-".

Aabenraa, Sygekassens Kontor, SsnäerZaäe 12,

82 traf e 8ej ^linäendorre 8SAt 8e^ en Kok
K2N8 ^2v äen kX älläti vsett 8^iät? —

äen 6.. 13.. 20. og 27. Kl. 14»».
I^snäer, ^mtskuset, äen 14. oZ 28. Kl. 14^.
tinglev, ^inZleVkus, äen 21 Kl. 14.
^sZumkIoster, Hotel I^oMl, äen 7. Kl. 151».
I^ottlunä, k^roscli' Hotel, äen 16. Kl. 163<>.
l?sääinZ, Hotel Kocläing, äen 9. KI. 14 so.
Invsliäer og etterwäte, samt fientesnssZere, som snsken
st Zsre LruZ st äisse Konsultationer, msa senest 2 OsZe inäen
äen vsto. ps2 kvilken äe sZter st give I^gäe, meääele Invsliäensevnet i SonäerborZ, til kvilken Konsultation äe agter st
give /Visäe, tor at Veäkommenäes ^.kter kan blive meäbragl
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä kvilke äer ikke er ^ejliMeä
til at blive iLeZeunäerssgt — atboläes kun, tor saaviät I^seVnet
rettiäigt moätager ^nmeläelser til ssmme.
pas (Zrunä st sserlige k^orbolä vil Konsultationerne i ttsäerslev inätil viäere blive stbolät om l'orsäsZen i Lteäet tor som

82 l<2rn äi te MX, 2 äe vilä X jo nol<.

liiätil om OnsäaZen.

»I^Ie^ no 8l(2 X 1iA Avät e Javten täteel,
kvoäänt« — 2 K2N Ariinä veä 8es 8se11 —
»e Xri lcunä l)l^v veä, kvill<en ^c>ll se rnät

Kv2 itt X
^ Kov8e

8peel,

te
iätzel.
itt, kvonät äe lzeZ^nät 2 ^il< te ^

k2vne veä k2rn ^
l2vve en 8upp, er e jenne8t X ve,
äse V2 kn, ä2 vi itt xil< teir2in.

vel et 8lurnptrze5 se
X

d l s v Zlai. s2 äe nX ^ter X

itt.
De ^a16t sc» Kon orn, te en k^tte 8it 81<inä,
2 kvonät 8ä äe kiele kunä A00.
82 v2 äse ä2 älläti Kon novve 2 vinä,
nserr en Kare karn vsek tro äi 8N100.

^ no ve X itt, 0m I ve, kvonät K2N V2
te ä2vle, nse kan V2 8e^ 8^eil?
Ln Xael ior 8in ^2t, inen 82 liZfrem enääs.
80M äe 3 vil vi88, se iätsell.
s2 ä2 vi veä 8olnrne vel rni8t en ^.rrne
3 de kiele orntrent Aik te (^runä,
äs 8^ulä I K2 8ett, kvo äen Asrnmel kan ^ree,
ze rnät trse»8t k2rn, e lIXecäst se N0 kuncl.
I^an 8nakl<e rnecä rnze orn e kiele kan vilcl,
2 tit, NX kan itt kunä ko 8svn,
8ä kam kan te rnX. 6e kunä sornti dl^v 8ilä.

Invaliäensevnet.
kekanäling

at (Zigt, Iscbias, Muskel-, t^ecl- oZ KnoZleliäelser. Elektriske
^sbaäe, ^assa^s og LygeZymnastik etter I^ssgeoräination.
^eälemmer at poreninZen tor KriZsbeskaäigeäe p. p. og
äeres paarorenäe, bvor Invaliäensevnst eller Z^Zekassen
ikke yäer noget VeäerlaZ tor ovenantsrte l^iäelser, kan veä
forevisning at äeres ^eälemsbog taa Vekanälinger etter

Ettals.

Nattet 34

- ^ssgeautoriseret Nassor - tt^.l)Ll?8I^kZV
^eleton 480

yss Slags Gummifodtoj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.

ZU. Moller - Brohovedvej z - Sonderborg
Vekendtgorelse.

Der ankes tit over — soerlig ogsaa fra Haderslev
ä vÜ8t rnX. Kv3 V^ilkelrn kc> 8krsvn.
Afdeling — at det ikke klapper med Avisleveringen.
^ 82 l<unä kan 8sej: »^2. 6e er no rnit Lre>ä.
Hvor Skylden nu ligger er ikke nemt at bedomme, det
a rni8ter en 6e, er e käclt —
liaaer i hvert Fald ikke ved poskvoesenet. Skylden ligger
rnen äen. ja äen 8kulä. äse er 8ky1ä i e ^sä,
for en stor Del ved at Medlemmer, naar de flytter fra
urren I^oe^ ä ?3räon kä vsett 8käät!«
en Afdeling til en anden undlader Afmelding, eller, hvor
to Afdelinger har Medlemmer under en og samme Postadresse, sker der ved Flytning tit at Medlemmer ikke
8ä varr e en ^.vten e Kronprin8 va iulä,
opaiver ny Adresse osv. Der kan voere Tale om mange
ä ^linäenkorre kan vsr 83 ^11
Eksempler.
Paa Grund heraf sker det. at mange saar
ä viä8t kverken uä eller inä, kvaä kan 8kulä,
Avisen
aratis
tilsendt, hvorfor Bladudvalget inden noeste
2 I^uäenäork kan va te Lall,
kvartals Udgang agter at foretage en helt ny Generaläs Kain kan 2 80 1i8ä snkle: »^en8 ?XX,
anmeldelse til Postvæsenet.
r
e8 ^ekt nickt!« no vilä kan ko ?re^>
Der vil derfor i ncer Fremtid udfra Bladudvalget
^ tät äe v3 8senä, tzek Kan8 I^oej i e Vse e,
i Sonderborg blive tilstillet samtlige Afdelinger de dertil
ä se A3 karn rnin ^läenä ä 80: »I^ej.«
fornodne Anmeldelses-Blanketter. Disse bedes noiagtlgt
udfyldt (med Blcek eller Maskinskrift) med Angivelse af
D2 rÜ8t 8e^ ^sn Klav8en ä 8lov i e Di8k:
Navn. Stilling og Bopoel. og helst for Landsbyernes
»8ä 8kulä äs?«
80rn no kan kunä l?änä.
Vedkommende, at hver By opfores for ftg og for oyer^lan8 Gjn äi 8tc>v 8till, äe va älät kan lcunä kvi8k: nes Bedkommende, hver Gade for sig. ligeledes maa
»Ikalä äe äc> 8X^er er 8änä,
der ikke paafores andre Avismodtagere paa en og jamme
8ä er e ^0 äej, äse er 8^^lä i e Xri!
Blanket, end de der henhorer under et og samme Posthus.
äo ^il< äserr ä ko e 82 Avät.
De udfyldte Blanketter bedes tilbagesendt tu H. Klausen
äe 8ku1ä X kä viä8t, äa X A)enn vilä VX iri,
kastaniealle 6St..Sonderborg. til senest den 1.Marts d.A.
ä ze trat äe^, 82 K0 äo vsett 8käät?«
Bladudvalget.
Martin 1^. bansen.
.Arigs-Znvaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg, kastaniealle i
Eftertryk af ,Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.

St.; udkommer een Gang maanedlig. og koster ^ Sre pr. Eksemplar
Trykt i Z. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 245.
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Foreningen

Medlemsblad

for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ur. 11

Ven 1. Februar 1931

7. Aargang

Basar i Tsnder Afdeling
i Dagene fra Fredag den 30. Januar til Mandag den 2« Februar 1931

Opraab.
Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede
og faldnes efterladte, Tonder-Afdelingen, afholder
en stor Basar iDagene fra Fredag den 30. Januar
til ZNandag den 2. Februar incl. paa „Tonhalle"
i Tender.
-i-

I de forlobne 10 Aar har Foreningen ydet
Underftottelse til krigsinvalider, Enker og Born
af disse i mange Tilfcelde, navnlig ved konsirmation og Sygdom. Desvcerre er Foreningens
ZMdler udtomt, og da der stadig findes mange
virkelig trcengende blandt Invalider og efterladte,
vil man forsoge ved en Basar at faa Pengemidler til Raadighed for at kunne yde en Hjcelp.
Vi beder Byens Beboere om at flotte Basaren
ved at give en Gave. kobe Lodsedler og endelig
ved at aflcegge et Besog paa Basaren. Basar

udvalget gor sig store Anstrengelser for at byde
de besogende et righoldigt Program.
Endnu en Gang: Glem ikke krigsofrene
Tonder, den 14. Januar 1931.
W
Amtmand Grev Schack, Borgmester Thomsen,
Dr. Lausten-Thomsen, Amtsloege, Erich Petersen,
Raadmand, Pastor Schmidt, Folketingsmand,
H. E. Christensen, Oberstlojtnant.
Chresten Jensen. Formand for Arbejdernes Fcellesorganisation, Dr. Jepsen, Loege. Jeppe Hansen, kobmand,
Thorvald Petersen, Raadmand.
Jes P. Petersen, Formand for Handelsforeningen,
Dr. Nissen, Loege.
Andr. Dideriksen, Formand for Haandvcerkerforeningen.
E. Albeck, Seminarieforstander, Bundgaard, Raadmand,
C. Tiedemann, Grosserer, I. Randrup, Rektor,
Henriksen, Byraadsmedlem, Hansen, Overlcerer,
Peter Toft, Apoteker, Nicolaj Svendsen, Amtsskolekonsnlent, A. Torp. Byraadsmedlem. Dr. Brenner, Loege,
F. Andresen, Raadmand.

Til samtlige Lokalafdelinger.
Hovedbestyrelsen anmoder herved Lokalafdelingerne om, nu ved deres Generalforsamlinger,
der ifolge S 6, 5. Stk., i Vedtægterne for Lokalafdelinger skal sinde Sted i Januar kvartal, at
foretage Valg af Repræsentanter til vort nceste
Fcellesmode, der ifolge § 9, 9. Stk., i Centralforeningens Vedtcegter skal afholdes i April
ZNaaned.
.
I Henhold til sidstncevnte Vedtcegter H 9, 3.
og 4. Stk., maa Lokalafdelinger med et Medlemsantal paa indtil 100 sende 1 Repræsentant

til Fællesmodet, medens Afdelinger med et
Aledlemsantal paa over 100 yderligere maa
sende 1 Repræsentant paa hvert paabegyndt 100
Medlemmer. Det af Lokalafdelingerne pr.
1. Februar d. A. senest til Hovedkassen indsendte
Regnskab og kontingent vil vcere grundliggende
for denne Beregning. Repræsentanter fra Lokalasdelinger, der resterer for mere end 2 kvartalers Afregning med Hovedkassen har ingen
Stemmeret ved Fællesmodet, jfr. Z 5, 3. Stk., i
Centralforeningens Vedtcegter.
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krav paa Dag- og Rejsepenge fra HovedMan anmoder samtlige Lokalafdelingerne
kunRepræsentanter fra Lokalafdelinger, om, inden den 1l>. Marks d. A., at indsende
der ikke staar i kontingentrestance til Hoved- eventuelle Forslag, som onskes behandlet ved
kassen jsr. 8 9, 12. Stk., i Centralforeningens nceste Icellesmode, til Foreningens Formand.
Vedtceater. For Reprcesentanter fra Lokalafde- kammerat Ir. Andresen. Sondergade 32. Tonlinaer der har deres kontingentforhold overfor der. Senere indkomne Forslag vil ikke komme
Hovedkassen i Orden, udreder Hovedkassen Rejse- til Behandling ved nceste Icellesmode.
penge 3. klasse (Jernbane -Returbillet) samt DiTonder, den 16. Januar 1S31.
ceter i Henhold til Aoellesmodets Beslutning.
Hovedbestyrelsen.
kassen har

Mindestenen for de Faldne
i Dybbol Sogn
I Vinteren 1922 blev der af Beboerne i Dybbol
Sogn besluttet at lade scette en Mindesten til 2Ere for de i
Verdenskrigen faldne og savnede fra Sognet. Der var
Enighed om at rejse Stenen foran den ostlige Ende af
kirken og söge Midlerne dertil tilvejebragt ved frivillige
Gaver, som hurtigt viste sig at blive tegnet saa rigelig,
at der straks kunde gaas i Gang med de forberedende
Arbejder. Afdode Pastor Hansen, som viste Sagen stor
Interesse fik indhentet Tegninger og Overslag fra kunstneren Thomas Skovgaard, af de fremsendte Tegninger
valgtes Modellen til den Sten, som senere rejstes modelleret af foranncevnte kunstner og fremstillet af bornholmsk
Granit af Billedhugger Emanuel Nielsen, Frederikssund.
Mindestenen er formet som Trekant, hvilende paa en
firkantet, og derovenpaa liggende rund Sokkel. Paa Stenens Forside er fremstillet et Relief, visende en Engel
som planter en Blomst paa en Gravhoj; under Relieffet
staar folgende Ord indmejslet:
Bundne bar de Byrderne,
Saarede vandt de Sejren,
Dode lever de blandt os,
Adspredte samler de os
dersom vi er dem vcerd.
Paa Stenens andre to Sider er indmejslet Navnene
paa 35 Faldne. Paa den runde Sokkels kant er udhugget 35 kors, hvert paa en lille Gravhoj under disse staar
der: Denne Mindesten over de i Verdenskrigen faldne
satte Dybbol Sogns Beboere 1922. — kærligheden bortfalder aldrig. 1. Cor. C. 13, V. 8.
IEfteraaret stod Stenen foerdig og Moringen kunde
finde Sted. Pastor hansen holdt Afsloringstalen over
Ordet „kærligheden bortfalder aldrig", hvorefter Mindestenen blev overgivet til Dybbol Sogn som vcerner og
freder om den.
De faldnes Navne er som folger:
H.P.Hansen *15. 12.83 savnet 9.14 Jens Christensen * 10. 6.88 5 19.8.15
Jens Ehristensen *7.2.89 — 9.14 Jorgen Larsen *20. 5. 84 5 27. 8.15
Nis Schtichting * 8.10. 93 5 9. 9. 14
Claus Nissen * 2.11.81 5 29.12.15
Peter A. heuck * 9. 9. 91 5 19. 9. 14 Christen hansen * 7. 8. 86 524. 2. 16
Rasmus Jepsen * 7. 9. 89 5 5.10.14 hans Christensen *27.1. 85 svnt. 3.16
h. Peter Petersen* 29.5.91 5 8.10.14 Nicolai Johannsen*6.5. 94 5 9.5.15
I. Peter Petersen *30.7.77 1-19.2.15 Jorgen Clausen * 23.7. 81 5 1.10.16
ThomasPetersen* 14.3.80-i-15.3.15 NielsI. Dau * 23.6.97 524.9.16
Jorgen P. Zachariassen * 11. 7. 92
Christian Andersen * 22. 3. 91
f 26. 4. 15
f 17.5.16
Christian Lorenzen * 25.1. 77
Jens I. hammelesf * 12.11.84
5 23.5.15
f 13. 10. 16
Andreas Nickels * 22. 7. 92 5 4. 8.15
hans Lyk * 6. 1. 87 savnet 12.16

C. Frederik heuck* 11.7.85 5 4. 2.17
Christian Matzen " 20.1. 72 5 19.4.17
Peter I. Jensen* 8.1.81 5 10. 8.17
Peter Petersen * 8.12.98 5 30.8.17
Ernst Kr. Iversen * 27.3.97 5 2.4.18
Lauritz Bojsen * 24.2.97 5 24.4. 18
hans Ar. hansen 18. 4.79 5 ?-6.18
Jens Johansen * 28. 4. 98 5 29. 6. 18
Peter hansen * 1.12.96 savnet 8. 18
hans hansen* 4.1.94 5 4.10. 18
Chresten Jepsen * 5. 5.96 5 11.1. 19
August V. heuck * 13.11.94 528.2.19
Jorgen hansen 15.3.90 savnet
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Social
Under denne Overskrift bringer Vanforebtadet Nr. 24
f. Aar en meget interessant Artikel, der omtaler en
Roekke Eksempler paa, hvorledes, at invaliderede Men
nesker kan bringes til at klare sig selv, om der kun gives
dem deres Chance.
Da vi gaar ud fra at denne Artikel vil have sin
Interesse for vore Loefere tillader vi os at gengive
Artiklen, dog uden Billeder. Da Beskoeftigelsessporgsmaalet i Nutiden er et Samfundsproblem i alle Lande
scerlig for de Lande, hvor de har krigsinvalider, haaber
vi at mange vil loese Artiklen, og faa dette Udbytte ud
af den.
Red.
Som det vil huskes, havde vi i vort Blad Nr. 18
beskrevet en Roekke Eksempler paa, at invaliderede Men
nesker kunde bringes til at klare sig selv, om man kun
vilde give dem deres Chance. De fleste af Billederne
var laante fra amerikanske Tidsskrifter.
Omtalte Blad maa have vakt ganske soerlig Opmcerksomhed. Ikke alene har vi modtaget en Roekke Anmodninger fra forskellige Steder om at faa tilsendt dette
Nummer af Bladet, og disse Anmodninger kom ikke blot
her hjemme fra, men ogsaa fra Udlandet. Vi har maattet
sende Bladet til Sverige. Norge, Tyskland, Sveitz, Ostrig,
samt har vi voeret anmodet om at laane klicheer og
oversoette Stoffet. Artiklen med Billeder vil saaledes snarest
fremkomme i det ostrigske Vanforeblad, et lille men udmoerket redigeret Blad, der for har voeret omtalt her.
Naar vi finder Anledning til at oplyse om det her
omtalte Forhold, saa er det ikke for at prale af vort
alt for lille, alt for lidt lceste og alt for lidt formaaende
Blad, men ene for at faftflaa den kendsgerning, som de
mange Foresporgsler er Vidnesbyrd om nemlig, at Problemet Invalidebeskoeftigelse vcekker storre og storre Interesse. Dette store, alt for store Samfundsproblem trcenger
sig Dag for Dag lomgere og dybere ind paa Presse,
Lovgivning. Institutioner og vore enkelte Medborgere.
Omtalte Artikel var i Bladet „kl. 5" gengivet i Tekst
og Billeder, ligesom den var omtalt i andre Blade.
IUdlandet er Omtale af Invalidebeskoeftigelsessporgsmaalet i Pressen ikke som her noget sjoeldent forekommende.
Radio, Blade og andre offentlige Meddelelsesmidler bliver
taget i Brug. her hjemme synes Pressen ikke rigtig at
ville tage Sporgsmaalet op. i hvert Fald aldrig saadan,
at den selv gaar i Ilden for Problemets Losning. En
tungt drivende Velgorenhedstaage sejler stadig ved Pressens Hjoelp hen over vort Land. Understottelse og Medlidenhed paakaldes af alle Bladene stcerkere og stärkere,
til Tide er man ude i den vildeste konkurrence, hvor
man overbyder hinanden i Taarer og Lyrik, alt bliver
lagt til Rette for at rore Lceserens Hjerte, hvorimod
man meget sjceldent appellerer til Lceserens sunde Forstand,
henimod Jul svommer hele Landet i Taarer og Rorelse.
Det ender dog som Regel i en hyggelig Juleaften, hvor
de fleste, der kan og vil. har voeret givet Lejlighed til
at lulle deres Haardt troengte Samvittighed i Sovn. Det
er ingenlunde vor Mening med disse Bemcerkninger at
vise Utaknemlighed mod utvivlsomt mange og gode, velmenende Menneskers varmt interesserede Arbejde. Meningen er kun at henlede vore Medborgeres Opmcerksomhed
paa, at vi her i Landet hurtigst muligt maa se at komme
bort fra hele denne fortvivlede Velgorenhedsforsorg, der

kun sejler os lcengere og loengere agter ud for andre
kulturlande, og i Stedet soette ind for et rationelt, socialt
Arbejde, hvor vi saa langt og vidt. som det lader sig
gore, soger baade privat og offentligt at give alle Men
nesker, der paa den ene eller den anden Maade er arbejdshcemmede, deres fulde og hele Chance for at faa
udnyttet deres Arbejdsevne, saaledes at de selv gives
Adgang til at tjene og fortjene deres Brod. IArbejdet
herfor appellerer vi til alle gode krcefter i vort Land.
Vi henvender os til Pressen, denne mcegtige Faktor, der
daglig naar ud til saa godt som hvert eneste Menneske,
og henstiller, at den, naar Julen er overstaaet, begynder
med Artikler i alle Landets Blade, hvori der slaas til
Lyd for et socialt Arbejde, der alle Steder, hvor det lader
sig gore. har som Hovedformaal at hjcelpe arbejdshcemmede Mennesker, af hvad Art ncevnes kan, til at faa
udnyttet deres Arbejdsevne. Voer med i et Arbejde for.
at der til alle Institutioner, som saadanne Mennesker
kommer i Forbindelse med, tilknyttes sociale Medarbejdere
med den rigtige Indstilling, i Invalideforsikringen. Ulykkesforsikringen og forst og sidst til Hospitalerne over hele
Landet. Dette vil f. Eks. let kunne lade sig organisere,
isoer hvis man kunde faa Danmarks ftorste Organisation,
de danske Sygekasser, bevceget til at voere med til at
tage Arbejdet op. Som bekendt udgor disses Medlemsbestand 2/z af det danske Folk og vil om Socialreformen
bliver gennemfort, hvad vi inderlig maa haabe, muligt
komme til at repræsentere 95"/o af Landets samlede Be
folkning. Der burde ikke findes en nogenlunde stor Sygekasse her i Landet, hvortil der ikke var knyttet en
Socialafdeling. For Tiden har, saavidt vides kun
een Sygekasse (Landets storste) noget, der ligner en So
cialafdeling, nemlig en Invalideafdeling.
Denne har
utvivlsomt udfort et stort og nyttigt Arbejde paa et stcerkt
afgroenset Omraade, dog uden at tage den Opgave, som
her toenkes paa op som et rationelt drevet Arbejde.
Desvcerre lykkedes det ikke Pastor Axel Garboe, som
i sin Tid kastede sig i Brechen for et socialt Hospitalsarbejde, at faa sin Tanke fort ud i Livet som et fast Led
i Arbejdet paa Hospitalerne. Froken M. Lüttichau har
gennem „Danske kvinders Velfoerd" sogt at sortscette i
hans Arbejde, desvcerre dog under alt for ringe Paaskonnetse. Dette goelder dog ikke manglende Interesse fra
selve Hospitalerne, men Mangel paa penge og Interesse
fra det offentlige i Almindelighed.
Den sociale Side af Patienternes Behandling vil i
mangfoldige Tilfcelde voere af mindst ligesaa stor Betydning som Lcegens Arbejde. Den taabelige Paastand, at
Loegerne som Stand mangler social Forstaaelse, har ingen
Steder hjemme, derimod tor det absolut hcevdes, at de
ikke evner at klare den sociale Side af Patienternes Behandling, ikke fordi de mangler Forstaaelse og Medfolelse
med Patientens vanskelige Stilling, men fordi deres Arbejde aldrig kan blive et Arbejde ude i Marken med at
hjcelpe Patientens Familie tit passende Arbejde eller
Arbejdssteder efter endt eller paabegyndt Behandling.
Det kan selvsagt heller ikke kroeves, at Loegen skal have
Kendskab til vor Tids indviklede Arbejdsforhold paa det
almindelige Arbejdsmarked, eller at han for de enkelte
Patienter skal kunne klare deres vanskelige Boligforhold
eller andre Boligforhold eller andre lignende Sporgsmaal
som troenger paa; her maa det blive den sociale Medar
bejders Opgave at troede ind mellem Lcegen og Patienten.
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ud end de 500 000 kr., der i Forslaget regnedes med
At et Arbejde, som her ganske lost antydet, kan be
til Losning af Invalidebeskoestigelsesproblemet.
tale sig, er hcevet over enhver Tvivl. Ja man kan endVi skal fortfoette med nogle Eksempler til Belysning
ogsaa let bevise, at Loegens Arbejde, og det Offentliges
af,
hvorledes
faavel stoerkt handikapede Mennesker som
Indsats i del hele taget baade med hensyn til hospitalsMennesker
med
mindre Arbejdshcemninger kan gores erog Sygekassehjcelp i mangfoldige Tilfoelde er spildt, hvis
der ikke bliver sat ind for en rationel Losning af den hvervsdygtige.
Typeswber.
sociale Side af Problemet, hvad nytter det at fortoelle
en Tuberkulosepatient, som maaske har paadraget sig
I en lille By i Amerika humpede en ung Mand
sin uhyggelige Sygdom i et stovet Fabrikslokale ved
til sit syttende Aar rundt paa et Par krykker. BorneArbejde, der om han genoptager det, betyder den visse
lammelsen havde berovet ham Forligheden af begge Ben.
Dod. at han eller hun efter Ligebehandling og Sanahans Forceldre var fattige og fad med en stor Borneflok.
torieophold ikke maa gaa i Arbejde i de gamle, stovede
Mens hans andre Soskende efterhaanden loerte at klare
Lokaler, eller at oplyse en Vognmandskusk. der har for
sig selv, maatte han stadig finde sig i at voere henvist til
loftet sig paa kasser eller andre tunge Ting. hvorved
at leve uvirksom hjemme hos sine Forceldre, men saa
han har paadraget en ondartet Ryglidelse eller Brokskade
kom Statens Genrejsning, og han blev hjulpet til Uafat han. der maaske er blevet udstyret med Bandage eller
homgighed og lcerte at sorge for sig selv. Efter tolv
Brokbind i Fremtiden ikke maa lofte paa tunge Ting. Maaneders Uddannelse blev han ansat som Typestober
han og hans eventuelle Familie skal leve, og bliver der i et stort Trykkeri, her har han nu voeret i 4 Aar. Det
ikke fremskaffet anden Udvej for Arbejde, maa han foroplyses, at han nu tjener mere end noget andet af Fa
söge at ernoere sig ved sit gamle Arbejde. Folgerne af
miliens Medlemmer, selv anser han sig ikke mere for i
saadanne Forhold kender Loegerne. Sygekassernes Udbesit Fag at vcere paa nogen Maade handikaped.
talingskontorer. hjælpekasser, Fattigkasser, private VelKasserer i en Sygekasse.
gorenhedskasser, Bladredaktionskontorer osv., allesammen
Organer hvor ingen er indstillet paa det eneste fornodne:
Oppe et Sted i Jylland arbejder en Mand som kasat finde ud af. hvorledes den paagoeldendes Arbejdsevne
serer i den stedlige Sygekasse, han arbejder ved Siden
kan udnyttes paa den for ham eller hende mest hensigtsaf denne Stilling som Revisor for forskellige smaa Handmcessige Maade. Eksempler som disse og lignende kan
lende. Han har hverken Hoender eller Fodder, ja knapt
anfores i Tusindvis, her er en fortrceffelig Opgave for vore nok Ben. Han har i sin Tid modtaget Uddannelse som
store Dagblade med deres Sportstidende, Motorside, hankontormand paa Samfundet og Hjemmet for Vanfore.
delsside osv. Opret en Side for socialt Arbejde, hvor
Han haandterer et Penneskaft og en Telefon med samme
hele dette store Sporgsmaal blev taget op.
Fcerdighed som andre Mennesker og udfylder fuldtud sin
Plads som nyttig Borger af Samfundet.
Mennesker med hjertelidelser af hojest alvorlig Art
lader man nu ofte gaa med Recept paa Medicin og
Skukkator og Gipser.
Forskrifter paa Leveregler, der aldrig bliver overholdt,
Som
krigsinvalid
blev en ung Mand hjemsendt efter
dels, fordi de ikke selv er i Stand dertil, og dels fordi
at
en
Granat
havde
bortrevet
hans hojre Haand. Trods
ingen tager den sociale Side af saadanne Menneskers
sine
Forceldres
Forbud
havde
han under krigen ladet
Behandling op. Resultatet er hele Familiens Ruin. mens
sig indrullere under falsk Navn til Militærtjeneste. Paa
patienten langsomt og sikkert vandrer over i det andet
Liv. Ingen Steder er man indstillet paa rationel Hjoelp; Grund af sin unge Alder havde han voeret nodt til at
benytte sig af falske Papirer. Da han kom tilbage som
milde Gaver og kortere eller lcengere Form for karrig
Understottelse er. hvad det kortsynede Samfund byder paa. Invalid, havde han paa Grund af omtalte Forhold ingen
Krav paa Erstatning. Genrejsningens sociale Medar
uden at tcenke paa, at store Belob gaar tabt ved denne
bejder fandt ham tilfoeldigt strejfende formaalslosi omknng.
irrationelle Behandling.
Han fik ham imidlertid uddannet i ovenfor omtalte Fag.
Vanfore eller lemlcestede Mennesker! Ja. der er
der nu indbringer ham en Fortjeneste af 33 Dollars om
Tegn i Sol og Maane paa en Forbedring af omtalte
Ugen.
Forhold, det vil da sige, hvis Socialminister K. K. Steincke
En Skotojsreparatsr
faar gennemfort Socialreformen. Et Lyspunkt i denne
ved Navn Tony var 18 Aar. for han kom i Loere ternForbindelse var det paa den i disse Dage forte Forhåndling i Rigsdagen at hore Folketingsmandene Holger Larsen melia modlos og uden nogen ordentlig almindelig Skoleuddannelse. Han havde levet sit Liv ude paa Landet,
og holdgaard paa deres respektive Partiers Vegne forst
anbefale Ministerens Forslag og derefter give den Del hvor hans Moder (Faderen var dod), en Softer og en
Broder levede af at opdroette kyllinger og soelge haveaf Forstaget, der har vor scerlige Interesse, deres An
produkter. Tony var stoerkt vanfor og kom paa Grund
befaling.
af sine daarlige Ben ikke stadig i Skole. Fattigdom havde
Vi skal senere komme tilbage til Socialreformens
til huse hos den lille Familie, hvor Moderen maatte
Behandling i Folketinget, men kan dog ikke allerede nu
aore det meste Arbejde. Tonys to Soskende var yngre
undlade at gore opmcerkfom paa den konservative Folkeend han og kunde ikke udrette noget voesentligt Arbeide.
tingsmand. Pastor hans Thyge Jacobsens uforbeholdne
Tony selv var for stoerkt handikaped til at kunne tage
Anbefaling af Principerne i Socialminister Steinckes Forfat i det Arbejde, der kroevedes hjemme. Paa Gruno
stag. og det bor med Tak sremhceves. at ingen i Folkeaf Vanskelighed med at faa ham kort til og fra Skole,
tinget hidtil er gaaet saa varmt i Ilden for vor Sag,
naaede han aldrig at komme igennem 5. Klasje.
som han gjorde det, da han i Fredags havde Ordet.
Statens Genrejsningsarbejder fandt imidlertid Tony.
Det vakte ikke alene Opmærksomhed, men der blev stille
han fik ham anbragt til Oplcering i en Skotoisreparai Salen, da han klart og tydeligt sogte at overbevise
tionsforretning. Her viste det sig, at han kunde udfore
Tingets Medlemmer om, at bedre kuude Penge ikke gives
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de notwendige Bevcegelser for at blive Skotojsreparator.
Det fortcelles, at han arbejdede Haardt, men han naaede
ogsaa at klare Faget, saa han kunde udfore sit Arbejde
ligesaa godt som en rask Mand. Han er senere hjulpet
til at kobe den Forretning, hvor han er oploert, Forretningen er kobt paa Afbetaling, men da Tony nu tjener
ca. 150 Dollars om Maaneden, tillader dette ham at
klare sine Udbetalinger, og Livet ser i Dag adskilligt lysere
ud for ham, end for han blev fundet af Genrejsningen.
Fabriksarbejder.
Da den amerikanske Genrejsningslov traadte i kraft
i Aaret 1920, sad en Mand paa New Horts Gader og
holdt sin Hat frem mod forbipasserende. Han hcevder
selv, at han i Lobet af et Par Timer kunde samle ca.
25 Dollars.
Men saa kom Loven, og en skonne Dag viste der
sig en Politibetjent, som erklcerede, at han straks maatte
holde op med at tigge paa Gaden. Dette Indgreb sam
lede Oplob, og navnlig de tilstedeværende Damer gik
Haardt i Rette med Betjenten, denne var imidlertid ubojelig. Han gav den benlose ZNand Adressen paa Goodwill-Industriernes Virksomhed, med hvem Genrejsningen
havde entreret, og kort efter indfandt Manden sig paa
kontoret hos St. Paul Goodwill Fabriken. Man var
her straks klar over, at Opgaven vilde blive vanskelig,
ikke fordi Manden manglede begge Ven. men fordi han
i mange Aar havde levet af andre Menneskers Varmhjertighed. Man fik dog snart overtalt ham til at prove
at arbejde, og i den store Virksomhed, hvor man raadede
over en Mcengde forskelligartet Arbejde, blev han hurtig
passet ind i noget, han kunde udfore, og lidt efter lidt
rettede han sin Ryg. blev karl for sin Hat og tjente selv
til sine Fornodenheder. Nu tjener han samme Ugelon
som andre, der har deres Lemmers fulde Vrug, har Penge
i Vanken og, siger han: „Jeg vil for alt i Verden ikke
tilbage til Barmhjertigheden".
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at han som Arbejder i sit Fag vil komme til at hore til
de hojest lonnede. Han udforer sit Arbejde fint og omhyggeligt i alle Henseender.
En Mand ved Navn Michael Cesione blev uddannet
som
Radio-Telegrafisi.
Han mangler hojre Haand og det ene Ben. men klarer
ikke desto mindre sit ansvarsfulde Hverv ombord i et stort
Skib til alles Tilfredshed. Michael Cestone havde forst
sorsogt at blive kontormand, men opdagede snart, at
dette Arbejde ikke passede for ham. Han fik saa Uddannelse som Radiotelegrafist i Amerikas Radio korporation
og tog sin Eksamen med forste karakter. For fire Aar
siden tiltraadte han sin forste Plads ombord paa et Skib,
der sejlede fra Ostkysten til Vestkysten af de forenede
Stater. En senere Undersogelse af hans Arbejde som
Telegrafist viser gennem en Rapport til Marinedepar
tementets Generaldirektor, at han maa erkendes at voere
en soerdeles paapassetig og fin Radiotelegrafist.

En Tegner.
En Mand. der i Stedet for 10 Fingre, der plejer at
voere det Antal, som vi Mennesker normalt bliver udstyret
med, kom til Verden med kun en Tommelfinger og to
sammenvoksede Fingre paa hojre Haand, paa den venstre
havde Skoebnen kun givet ham en misdannet Stump uden
Fingre, begge hans Underben endte i et Par forvredne
Fodder, hvor Ankler og Hoele manglede. Johns Forceldre
var fattige. Da han blev 4 Aar gammel, kom han i
Sct. Agnes Hospital. Fra Lcrgernes Side blev gjort,
hvad man var i Stand til at gore, trods 3 Aars Behandling var det ikke stort, man opnaaede, dog blev de
to sammenvoksede Fingre adskilt, og den misdannede
Stump paa venstre Arm forbedret til en Slags Finger.
Til Hospitalet var knyttet en Skole, her fik han ca. 3
Aars Uddannelse i almindelige Skolefag. Ialt var han
paa Hospitalet i 6 Aar. Det blev dog ikke Hospitalet
Reklametegner.
eller selve Arbejdet for ham. der fik störst Betydning for
Med vanskabte Jodder og vanskabte Homder uden hans senere Udvikling, men derimod den Omstcendighed
Fingre melder en Mand sig en skonne Dag paa Statens at han traf en Dreng, der var i Besiddelse af betydelige
Skole for Reklametegning i New Jork og anmoder om Evner i Rrtning af Tegning. Drengens Fcerdighed i
at blive optaget som Elev. Hans Defekt var medfodt. Tegning vakte Johns Interesse, og den Tanke slog ned
Da den Lcerer, som modtog hans Indmeldelse, vilde i ham, at han maatte kunne troene sig op til ogsaa at
trykke hans Haand og fik fat i den vanskabte Stump, blev kunne tegne, og med Iver kastede han sig over at tegne og
han synlig forvirret, den unge Mand smilede imidlertid, kopiere alt hvad han fik fat paa.
han havde forudset Situationen og bad om at blive opDa John blev 10 Aar forlangte Faderen ham hjem
taget. Man var ikke siraks villig til at gore Forsoget. og her var Forholdene alt andet end ideelle. Mens anMan ansaa det for udelukket, at han vilde vcere i Stand dre Drenge tumlede sig paa Gaden, maatte han hjoelpe
til at fore en Pensel med tilstrækkelig Hurtighed og Sik- sin Moder i hendes Arbejde. Moderen havde Rengokerhed. Imidlertid viste James Leereren en af ham ud- ringsarbejde ved en Skole, og John blev sat til at skure
fort Karakter-Tegning af Dronningen af Rumänien; Trapper.
denne viste, at han havde fuldkomment Herredomme over
Foreningen til Hjoelp for vanfore Born tilbod i sin Tid
en Blyant. Man beundrede hans Talent, men var dog Forceldrene at tage sig af ham. En stor Operation var
stadig en Smule skeptisk. Loererens Lyst til at se, hvad nodvendig for at faa rekonstrueret hans misdannede Fod
James kunde klare, fik ham dog til at antage ham som der, dog dette modsatte Forældrene sig; men han blev
Elev. Skulde det vise sig, at han ikke kunde klare Proven, dog 1923 optaget paa en offentlig Skole for vanfore Born.
maatte han naturligvis opgive.
Han var den Gang 16 Aar. Her blev man hurtig opForste Dag blev Eleven sat til at arbejde med Pensel. moerksom paa hans Interesse for Tegning, og man hjalp
Han greb Penslen med begge sine Armstumper, og det ham til Undervisning. Hans Tegninger blev udstillet og
viste sig til alles Overraskelse, at han arbejdede langt vakte Opmærksomhed.
mere sikkert end de fleste Begyndere. Hans Dygtighed,
Han blev nu optaget paa Institutet for en ny Chance
skriver Lcereren, tiltog Dag for Dag. og han er nu i i Livet, hvor hele Undervisningen er anlagt paa rationel
Stand til at optage konkurrencen med de flinkeste af sine Erhvervsuddannelse. Hans mangelfulde Skoleuddannelse
kammerater. Det tor forudsiges, siger hans Lcerer videre, blev suppleret, og man tog alvorlig fat paa at uddanne
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bliver nu sat ind i den lille Aabning. Normalt udrustede
Mennesker har saa mange Udveje, hvor de kan skabe sig
Aflsb for deres Evner og kroefter, dette forer ofte til,
at de spreder sig, saa de derved mister Evnen til med
alle kroefter at soette ind paa et enkelt Felt. Den Omstoendighed, at John er ligesom tvunget til at koncentrere
alt om den ene Udvej, der har aabnet sig for ham, er
utvivlsomt medvirkende til, at han stadig er i Stand til
at konkurrere sine kammerater ud.

ham som Tegner under sagkyndig Vejledning; dygtigt
voksede han stadig med de Opgaver, der blev stillet ham.
Han er endnu ikke foerdig med sin Uddannelse; men ingen
tvivler paa at det vil lykkes ham at skabe sig en Leoe
vej som Tegner. Han har koncentreret alle sine kroefter
og al sin Energi om dette Maal.
Doemmer man op for stadig rindende Vand, vil det
stige hsjere og hojere. Naar det saa en lille Aabning,
vil det presse sig igennem denne, selv om Passagen er
nok saa lille. Det opdcemmede Vand vil voere i Besiddelse af en voldsom kraft, der er langt stsrre. end hvis
det ikke havde msdt nogen Forhindring, og alle kroefter

Ssnderborg Amtsorganisation

(De fleste af de her anforte Eksempler er

R. R.
taget fra amerikanske

Tidsskrifter.)

I

afholdt ordinoert Delegeretmode Ssndag, den 30. Novbr.
f. A.. Formiddag kl. 9^, paa Eolossenm i Ssnderborg.
Af 16 Afdelinger var de 13 repræsenterede med ialt
32 Delegerede.
Ved godt 91/2 Tiden aabnede Formanden for Amts
organisationen, H. Petersen-Sonderborg, Delegeretmsdet.
idet han bod alle velkommen og takkede for den gode
Tilslutning. Den fremlagte Dagsorden godkendtes.
Der behandledes:
Punkt 1. Fremlæggelse af Basarens Regnskab til
Godkendelse.
Formanden indledede med at give en kort Oversigt
over hele Basarens Arrangement og over de forskellige
Indtoegts- og Udgiftsposter. Regnskabet, der udviste et
Netto-Overskud paa kr. 3 060.89. balancerede med kr.
6 736,28. Regnskabet var revideret og Bilagene var til
Stede. Formanden oplyste yderligere, at Basarens Aktiver
pr. 24. 11. f. A. belob sig til ialt Kr. 3571,89, idet der
endnu henstod enkelte Gevinster, som ikke var udkommen.
Efter en kort Droftelse vedtoges Regnskabet enstemmigt.
Punkt 2. Anvendelse af Basarens Overskud.
Efter at Formanden indledende havde fremfort Be
styrelsens Forstag med Hensyn til Overskudets Anvendelse
for det kommende Aar, vedtog Delegeretmsdet folgende:
3) der overvises 10"/o af Nettooverskudet til den
faste Reservefond.
d) der overvises 200,00 kr. til A. O.'s kasse til
Agitation.
c) Der bevilligedes 250,00 kr. tit Ssnderborg
Lokalafdelings kasse til Hjoelp til troengende
Medlemmer.
ä) Af Hjcelpefonden ydes der Hjoelp i Sygdomstilfoelde, konfirmationshjoelp og Begravelseshjoelp.
For de to fsrstnoevnte Hjælpeforanstaltningers vedkommende sker der ingen Forandring, hvorimod Begra
velseshjoelp en ydes i Tilfoelde af et Medlems eller Hustrus
Dsdsfald. til krigsenker samt til krigsinvalider og Enkers
Bsrn indtil det 15. Leveaar.
Efter at have drsftet en Del lokale Spsrgsmaal,
kunde Formanden slutte det vellykkede Msde ved 12-Tiden,
idet han udtalte en Tak til alle for den gode Tilslutning
og for den Indsats alle Lokalafdelinger havde ydet ved
Salg af Lodsedler og anden ydet Bistand ved Basaren.
—c—

Ssnderborg Afdeling
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1

afholdt Tirsdag den 20. Januar sin aarlige Generalforsamling, Aften kl. 8, paa Eolossenm i Ssnderborg.

Generalforsamlingen, som aabnedes ved godt 8-Tiden
af Ncestformanden A. kornath, var ret godt bessgt, og
alle Medlemmer fulgte indtil Slut Generalforsamlingens
Forhandling med Interesse.
Efter at Tloestformanden havde aabnet Generalforsamlingen og budt de msdte Medlemmer velkommen gik
man straks over til Behandling af Dagsordenen, hvor
Sekretoeren til Punkt 1 aflagde Aarsberetningen.
Sekretoeren gav en kort Oversigt over Foreningens
Virksomhed i det forlsbne Aar. Der er blandt andet i
Aarets Lob bleven afholdt 1 Generalforsamling, 6 Be
styrelsesmoder og 6 Medlemsmoder. Den 4. Oktober asholdt Foreningen Tiaarssest. Ligeledes er der i det
forlobne Aar bleven afholdt et Gaasespil og en Juletroessest for Medlemmernes Bsrn. Desuden har Afdelingen
ved Foellesmsdet i Tinglev vceret reproesenteret ved den
davoerende Formand C. Viereck og kammerat Christensen,
og taget ivrig Del ved Amtsorganisationens Delegeretmoder. Vi maa heller ikke glemme den Indsats, der fra
Medlemmernes Side er blevet ydet ved Amtsorganisationens Basar. Der er her blevet gjort et uegennyttigt
Arbejde til Gavn for Foreningen, idet der som Tak og
Paaskonnelse fra A. O.'s Delegeretmsde blev overvist
Ssnderborg Lokalafdeling et Belsb paa 250.00 kr., og
dette Arbejde bor noevnes her til Anerkendelse. Han udtalte en Tak paa Bestyrelsens Vegne til alle Medlemmer
for den paa alle Omraader udviste Interesse for Foreningens Arbejde og en Tak for den saglige Forhandling,
der er bleven fort ved alle Msder. I det forgangne
Aar har vor Lokalafdeling afholdt en Fest i Anledning
af Foreningens 10-aarige Virksomhed og Besiaaen. Selv
om disse 10 Aar ikke er nogen lang Periode, saa har
der dog til Tider voeret mange vanskelige Ting ak udrette og koempe imod. Vi vil ikke her i Aften noevne de
Ting der har voeret hemmende, vi har nogenlunde kunnet
opretholde Interessen, selv om det mange Gange saa
morkt og haablssi ud. Men selv om de forlobne 10 Aar
har voeret vanskelige, saa lad os af den Grund ikke tabe
Humoret. Vi vil haabe paa, at Aaret 1931 maa bringe
os lysere Kaar. Til Slut udtalte Sekretæren Haabet om
et fortsat godt Samarbejde, et Arbejde, der maa boere
gode Frugter til Gavn for vor foelles Sag.
I Tilslutning til Aarsberetningen aflagde kammerat
W. Eggert en kort Beretning fra Amtsorganisationens
Delegeretmsde den 30. November f. A.
Begge Beretninger blev enstemmigt godkendte.
Under Punkt 2 aflagde kassereren. M. Moller kasseberetning. Han oplceste det reviderede Regnskab, som
balancerede med Kr. 2 581,96 og sluttede med en Kassebeholdning af kr. 284.06. Efter en kort Droftelse godkendtes Regnskabet enstemmigt. Der blev givet kassereren
Decharge, idet Forsamlingen rejste sig.
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Man gik nu over til det ncesie punkt, der var Valg.
Da Formanden. C. Viereck, havde nedlagt sit Mandat,
valgte man kobmand Asmus Petersen til Formand.
Alle efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer blev alle
genvalgt. Nyvalgt blev M. Dråbe som 2. kasserer. Til
Revisorer nyvalgtes Vognmand Chr. Hansen og Cyklehandler A. Hinrichsen.
Til Delegerede ved Fcellesmodet i Tinglev valgtes:
Formanden, Max Moller, W. Eggert og I. P. Moller,
sidstnoevnte som Suppleant. A. Petersen, Chr. Hansen,
M. Moller, W. Eggert, Fru Wehel og Nis Nissen valgtes
til Delegerede ved Amtsorganisationens Moder med Fru
Hell og As. Lorenzen som Suppleanter. Til kontingentopkroever genvalgtes Johan Jessen. Molby. Til at ren
holde krigergravene valgtes Enkefru Gedig.
Under Punkt 4 aflagde Formanden for Foreningen
„Julens Gloede". A. Hinrichsen. en kort Beretning over
dennes Virksomhed. Trods det. at der har vceret en
Nedgang i Medlemsantallet, saa har Indskudens i det
forlobne Aar voeret storre. Spareindskudene belob sig til
ialt kr. 5 641.02, og der er indvunden i Renter et Belob
paa Kr. 117,45.
Det fremlagte Driftsregnskab blev ligeledes godkendt,
og til kasserer genvalgtes Johan Jessen enstemmigt ved
Akklamation.
Alan vedtog under punkt 5. efter Forslag fra Bestyrelsen, at anvende Overskudet fra „Julens Gloede" til
Bornenes Juletræsfest, som oprindelig har vceret Meningen
siden Foreningens Stiftelse.
Til punkt 6 aflagde H. Petersen en udforlig Beretning fra Beskæftigelsesudvalget. Man havde straks fra
Begyndelsen af sogt Forbindelse med alle storre Virksomheder i Byen samt henvendt sig til Byraadet, hvor man
havde fremfort vore Onsker med Hensyn til Beskæftigelsesproblemet af krigsinvalider. Indtil Slutningen af det
forlobne Aar havde man endnu ikke opnaaet noget positivt.
Endelig er der ved Forhandling og ved skriftlig Henvendelfe til Byraadet lykkedes at faa M. Dråbe ansat som
Opsynsmand ved kommunens Parkeringsplads. Et Eksempel. der tjener til Efterlignelse, og vi vil haabe, at
det i Fremtiden maa lykkes os at faa flere krigsinvalider
ansat i lignende egnede Pladser.
Under Eventuelt droslede man forskellige lokale
Sporgsmaal, saa klokken blev 11^ inden Dagsordenen
var udtomt og Næstformanden kunde slutte Generalforsamlingen.
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I Afdode taber vi en provet kammerat og Medarbejder, der ved sit venlige Voesen var afholdt af alle, der
kom i Beroring med ham. Vi beklager hans altfor tidlige
Bortgang og vil stedse holde hans Minde i 2Ere.

Skodborg-Zels Afdeling
afholder den aarlige Generalforsamling Sondag, den
8. Februar 1931 Eftermiddag kl. 3 paa Skodborg Banegaard med folgende Dagsorden: 1. Fremlæggelse af
Regnskabet. 2. Valg af Bestyrelse. 3. Eventuelt.
Alle Medlemmer bedes give Mode.
P. B. V. Hans Tandrup.

Bekendtgorelfe.
Der ankes tit over — soerlig ogsaa fra Haderslev
Afdeling — at det ikke klapper med Avisleveringen.
Hvor Skylden nu ligger er ikke nemt at bedomme. det
ligger i hvert Fald ikke ved Postvoesenet. Skylden ligger
for en stor Del ved at Medlemmer, naar de flytter fra
en Afdeling til en anden undlader Afmelding, eller, hvor
to Afdelinger har Medlemmer under en og samme Postadresse, sker der ved Flytning tit at Medlemmer ikke
opgiver ny Adresse osv. Der kan vcere Tale om mange
Eksempler. Paa Grund heraf sker det, at mange saar
Avisen gratis tilsendt, hvorfor Bladudvalget inden noeste
Kvartals Udgang agter at foretage en helt ny Generalanmeldelse til Postvoesenet.
Der vil derfor i noer Fremtid udfra Bladudvalget
i Sonderborg blive tilstillet samtlige Afdelinger de dertil
fornodne Anmeldelses-Blankelter. Disse bedes nojagtigt
udfyldt (med Bloek eller Maskinskrift) med Angivelse af
Navn, Stilling og Bopoel, og helst for Landsbyernes
Vedkommende, at hver By opfores for sig og for Byer
nes Vedkommende, hver Gade for sig. ligeledes maa
der ikke paafores andre Avismodtagere paa en og samme
Blanket, end de der henhorer under et og samme Posthus.
De udfyldte Blanketter bedes tilbagesendt til H. Clausen,
kastaniealle 7 St., Sonderborg. til senest den 1. Marts d. A.
Bladudvalget.

Ullerup Afdeling
afholder ordinoert Medlemsmode Mandag, den 2. Fe
bruar d. A.. Aften kl. 8 i Ullerup kro.
Efter Modet Foredrag af kammerat Hans Petersen,
og kammerat H. Clausen. Sonderborg.
For at alle kan faa rigt Udbytte af dette Mode bedes °m talrig Deltagelse.
Bestyrelsen.

Vester-Sottrup Afdeling
Dsdsfald.
s Efter loengere Tids Sygdom er vor kammerat
og Formand for Vester-Sottrup Afdeling
Georg Frost, Vester-Sottrup
afgaaet ved Doden den 21. Januar paa Statshospitalet
i Sonderborg i en Alder af kun 53 Aar.

- .„--'K.'

Bondegaarden paa Vogebjerg.
Nogle hundrede Alen fra Bogebjerg ligger der en
Bondegaard. I gamle Dage laa den paa selve Bakken,
men dengang havde Ejeren stadig Uheld med sine kreaturer; selv om han kobte fede Heste og koer, saa varede
det ikke loenge for de vare saa pilmagre, og mange af
dem dode.
Saa skete det en Dag at der kom en gammel kone
til Gaarden for at tigge lidt Moelk. „Gud naade os for
Moelk", svarede Bondekonen, „vi har ikke saa meget at
vi kan koge en Gryde Grod", og saa fortalte hun om alt
deres Vanheld med koerne. „Den Sag kan jeg give jer
et godt Raad for" sagde koerlingen. „Fejlen er at jer
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Stald ligger paa et uheldigt Sted; flyt den bort fra BakSkcerbcek Afdeling
ken saa skalI se det vil gaa bedre." konen talte til sin
Mand om Raadet, og Enden blev, at de flyttede Gaar- afholder den aarlige Generalforsamling Tirsdag, den
den. Og som Korlingen havde sagt gik det ogsaa; thi 17. Februar d. A. hos Goeftgiver Norby i Skoerboek. Aften
nu trivedes alt vel, saa at Vonden snart blev en velha- kl. 8. Efter Generalforsamlingen Foredrag af kammerat
vende Mand.
Andresen, Tonder. Vi beder Medlemmerne mode talrigt.
Saa skete det en Dag, da Bondekonen var ene hjem Nye Medlemmer optages.
^Ned kam. hilsen
me, at der kom en lille Mand med et uhyre langt Skoeg
P.
B.
V.:
Peter Moller, Formand.
rokkende ind i Stuen til hende; han havde en lang Frakke
og en rod Tophue paa. konen blev helt forundret ved
at se ham og spurgte om hans Abrinde. „Aa", svarede
han „jeg vilde blot laane et Skort af jer til min Datter;
Lsssn i
hun skal nemlig giftes paa Sondag."
kreäsA, ä. 30. januar til NandaZ, ä. 2. kedruar
„hvem er du da?" spurgte konen. —
„Jeg er kong Rune fra Bogebjerg", svarede han.
„og min Datter skal giftes med en Son af den rige Nissekonge i Molmark; men for Resten har I her i Gaarden
Program:
saa meget at takke mig for, at I nok kan laane mig et
kredaZ, den Z0. Januar, Lktni. XI. 4:
Skort." „hvad skylder vi da dig Tak for?" spurgte konen.
Aabningstale
af Hr. Amtmand Greve Schack
„Jo, ser du", sagde Rune, „da I boede paa Bogebjerg.
kl. 8—9: koncert af Regimentsmusikken
stod jer Stald netop lige over min Stue; men da Loftet
ikke var toet. dryppede der tit Snavs fra Stalden ned til
kl. 9,30: Solistoptrceden.
os, sommetider lige i Grodfadet; derfor forheksede vi jer
I^srdaZ, den 31. Januar (Lasaren aaknes XI. 4)
kreaturer; men da vi saa, at D havde det saa smaat,
Kl. 8—9: Koncert af Tsnder Sangkor
gjorde det os ondt for jer, og saa gik min Datter hen
og „Gesangverein Einigkeit"
til en gammel kone, hun kendte, og sagde, at hun skulde
gaa til jer og raade jer til at flytte Stalden. Det Raad
kl. 9,30: Solistoptrceden.
havde I jo ingen Skade af at folge."
8sndaZ, den 1. kebruar (Lasaren aabnes XI. 4)
konen blev meget forbavset ved at hore alt dette;
Kl. 5—6: Koncert af „Schützenkapelle"
men nu lod hun naturligvis med Gloede Puslingen faa
kl.
9:
Solistoptrceden.
hendes Skort, og han vraltede glad af Sted med det.
Skont Bjergbeboerne er saa rige paa Guld, Solv og
^VlandaZ, den 2. kekruar (Lasaren aaknes XI. 4)
cedle Stene, lider de dog tit Mangel paa kloeder, fordi
Kl. 5—6: Koncert af Regimentsmusikken
de ikke kunde spinde og voeve, men kun smede.
kl. 8: Solistoptrceden
kl. 10: Lodtrcekning.
Hleääelelse tra Invaliäensevnet.
ZEndringer forbeholdes.

i

Kon8ultation for militsere Invaliäer og 8asäanne8 etterlaäte samt Kentean8sgere vil sk en Uä8enäing tra ^sevnets
kontor i februar Hlasneä l9Zl blive atbolät i

flaäersleV, ^mtsbuset,
äen 5 12., 19. og 26. KI. 14-".

Aabenraa, Kagekassens Kontor, 8sn6ergaäe 12,
äen 3., 10., 17. og 24. Kl. 14^.

I'onäer, Amtsliuset, äen 13. og 25. Kl. 14A>.
tinglev, l'ingleVbus, äen 20. Kl. 14.
I^ogumkloster, Hotel ko^al, äen 11. Kl. 15 is.
I'ottlunä, frosck' ttotel, äen 18. Kl. 16^.
ksääing, ttotel koääing, äen 6. KI. 14 so.
Invaliäer og etterlaäte, samt k^enteanssgere, 8vm onsker
st gsre Krug at äi88e Kon8ultationer, maa 8enest 2 Oage inäen
äen Dato, paa bvilken äe agter at give ^loäe, meääele Invaliäensevnet i Lonäerborg, til bVilken Konsultation äe agter st
give ^oäe, tor st Veäkommenäe8 ^kter kan blive meäbragt
til Kon8ultationen.
Kon8ultatjonerne — Veä kvilke äer ikke er I^ejllgbeä
til st bliVe lsegeunäerssgt — atboläe8 kun, tor 8aaviät ^Issvnet
rettiäigt moätager ^nrneläel8er til 8amme.

Invalidensevnet.

I^ünstliclie ^uZen?
Am 4. und 5. Februar d. )s. bin ich in Alensbürg, Bahnhofshotel, um künstliche Augen nach der
Natur für Augenverletzte herzustellen und einzu
passen.
Ar,

Vasaren msäer etter8vm forbereäelserne gaar
tremaä, 8taäig 8tigenäe Velvillie blanät Vetolkningen.
forst og tremmest ogsaa fra äe forretningsärivenäe.
Kodmanä Jeppe ttansen Kai- givet et vseräitulät l^3äioapparat, nyeste Konstruktion af äet kenäte 3 I^amper8
I^^8netmoätager meä flöjttaler „Lravour"
Vor t^8ke Lroäerorganisation: Keicbsbunä äer
Kriegsbescbääizten, Kriezsteilnebmer unä KriegerHinterbliebenen i Lerlin Kar stillet filmen! „Malinrut
äer Kriegsopfer" til kiaaäigbeä.
filmen vil blive fremvist Onsäag og l'orsäsg irs
5—6 i Liogratteateret. 0m filmen foreligger bl. a.
tolgenäe ?re88euätalel8er: fränkiscbe Tagespost äen
15. 11. 30: „filmen 8kal vsere en alvorlig frmärmg om
Krig8otrene tor st slle Krsetter kan 8Wtte8 inä til fremme
og Sikring af freäen og til ^ävikling as äen 8anäe folKesor8oning. slvem, äer 8aa ä>88e jssvne l^injer,
gen8 Qru,^ äe uenäelige Ooä8mssi'ker, äe lemlsssteäe
Kammerater äen navnls8e Kammer, liv8 äem trssnger en
kekenäel8e srem om at 8Wtte alt inä for, at gsre pariser
Profe88oreri8 Orä 8anäe'. Den evige freä er ikke blot
en Orom, äen er opnaaelig."
vresäener Volksxeitung äen 29.9.30- „filmen er
8snälieä8tro, boläer 8ig borte sra salsk l^umanitet c>g
viäner paa en sri8l< og tiltalenäe ^aaäe om l^eiclisbuncte^
uäb^tterige ^rbejäe. vette er et Kulturvserk, 8om tortjener bele Oisentliglieäens ^gtel8e og Intere^e.«
Lasaruävalget dar be8trsebet 8ig ior at fremskatte
äe beä8te Krsefter. ^lt i alt b^äes äer saa m^get, at
bver Dag er wlät optaget, og at Intere88en ikke deNsver
at 8lappe8 paa (Zrunä at manglenäe I^näerlioläning.

Leipzig E.t . Berlin), W S

.Krigs-Jnvalidm" redigeres af H. Clausen - Ssnderborg, Kastaniealle
Eftertryk af „Srigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladl.
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Sen 1. Marts IM

7. Aargang

den af Statens Lonningsraad i sin Tid anbefalede Provetid i det enkelte Tilfcelde faslsoettes og anvendes efter
af
sin Hensigt, saaledes at Ikke-Antagelse bliver Folgen,
hvor Provetiden ikke maatte falde tilfredsstillende ud.
Vanforeudvalgets 1. Vetoenkning
Man er derhos klar over, at det maa tages i Betragt
Invalidesporgsmaalet
ning, at der ikke paafores den, der antager en Invalid,
soroget Pensionsrisiko. I denne Forbindelse kan anfores.
at det maa vcere en Betingelse for Anscettelse i pensions(Efter Vanfsrebladet).
Foranstaltninger.
berettigende Stilling, at vedkommende Invalids almindelige
Har man ved Hjcelp af lovhjemlet Indberetningspligt Sundhedstilstand er en saadan, at han ikke vil vcere tilbojelig
sikret det offentlige kundskab om forekommende Tilfcelde til hyppigere Sygdomsforfald end normalt eller til Uar
af invaliderende Lidelser i den ovenfor angivne Forstand, bejdsdygtighed i væsentlig tidligere Alder end soedvanligt".
Plan for Arbejdet i det enkelte Tilfcelde.
er det nodvendige Grundlag for Ivcerkscettelse at rationelle
Af ganske asgorende Betydning er det, at Indberetforebyggende Foranstaltninger til Stede.
Da Foranstaltningernes Art og noermere Indhold er ningsmaterialet benyttes paa den for godt Resultat i
afhcengige as de Maal, man scetter sig for Invalidebe- det enkelte Tilfcelde bedst egnende Maade. Hertil maa
skceftigelsessporgsmaalet, skal man her i korthed anfore efter Udvalgets Opfattelse krceves en Arbejdsplan, som
de Hovedlinier, man efter Udvalgets Opfattelse bor folge. under Hensyntagen til det enkelte Tilsceldes scerlige KaEfter det allerede i Indledningen anforte, mener rakter soger at skaffe klarhed over de tilstedeværende
man at maatte stile efter saa vidt muligt at dygtiggore Tilbojeligheder, krcester og Fcerdigheder og faa disse
og anbringe Invaliden ved Arbejde, hvor 100 pCt. Nytte- udnyttet.
Arbejdsplanen vil naturligvis afvige stcerkt efter de
virkning kan naas, og fortrinsvis at komme de Tilfcelde
til Hjcelp hvor dette kan naas.
enkelte Tilfceldes Forskelligheder og Behov, men om dem
Man skal naturligvis ikke derfor forsomme de Til- alle kan siges, at det er vigtigt, saafremt Tilfoeldet skonnes
scelde. hvor Foranstaltningerne kan sikre Invaliden et egnet til Foranstaltninger, da at faa disse ivcerksat hur
rimeligt Udkomme, soerlig ved selvstændig Virksomhed tigst. Man skal i korthed pege paa de almindeligst foremen ved at angive Maalet som fuld Arbejdsydelse, lcegger kommende Tilfcelde.
Udvalget Vcegt paa at understrege InvalidebeskceftigelsesproUddannelse.
blemets okonomisk fordelagtige Side og at fremhceve det
Det bliver derncest Administrationens Opgave at
Onske om Ligeberettigelse til Arbejde, som Evnen til fuld undersoge, om Invaliden har eller er ved at faa en UdArbejdsydelse maa siges at burde give Adkomst til. og dannelse, der kan danne Grundlag for Beskæftigelse, og
i Forbindelse dermed iovrigt lige Vilkaar med andre i i bencegtende Fald at drage Omsorg for Etablering af
Henseende til Lon, konkurrence om Stillinger. Afskedigelse, saadan Uddannelse. Man har her toenkt sig saavel alHrovetid, Pensionsrisiko m. m. I denne Henseende kan mindelig Skoleuddannelse som hojere Uddannelse samt
man henvise til Udtalelserne i en fra Statsministeriet Erhvervsuddannelse af enhver forekommende Art. Den
under 15. Maj 1929 til de ovrige Ministerier udsendt hojere Uddannelse, d. v. s. den kostbare Uddannelse,' bor
Skrivelse, hvori bl. a. udtales folgende:
dog kun finde Sted ved Administrationens Foranstaltning
«Med Hensyn til Anscettelsen af Invalider er det i de Tilfcelde. hvor det skonnes at voere den eneste eller
Tanken, at Anscettelsen kun vil blive sogt gennemfort i dog langt den sikreste Vej. ad hvilken Invaliden kan
Stillinger, hvor de paagceldende kan antages at yde bringes til at erncere sig selv. Erhvervsuddannelsen bor
100 pCt. Tjeneste. Alan har herved for Oje. at Stats- ligeledes ske med tilborlig Hensyntagen til Omkostningerne,
kassens Interesser ikke maa tilsidescettes ved Antagelse af saaledes at man i de Tilfcelde, hvor to Veje maa antages
invaliderede Personer; til yderligere Betryggelse Heras begge at kunne fore til Maalet, naturligt bor voelge den
finder man Anledning til at fremhceve Nodvendigheden billigste af disse Veje, saafremt det offentlige skal afholde
af, at man i disse Tilfcelde i soerlig Grad iagttager, at Omkostningerne.

Enkelte Uddrag
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Erhvervsuddannelsen vil iovrigt antage mange for
skellige Former alt efter det enkelte Tilfceldes Art. og
Udvalget skal her navnlig fremdrage 3 Grupper af Tilfcelde.
Den forste Gruppe er de unge Invalider, der endnu
ikke har faaet nogen Erhvervsuddannelse. For disse,
der maaske har et langt Liv for sig. maa der navnlig
lcegges en meget omhyggelig Plan med Hensyn til Valg
af Erhverv og Gennemforelse af Uddannelsen hertil, og
Invalidens Alder vil her medfore forholdsvis mindst
okonomiske Betænkeligheder ved, om fornodent. at ofre
ret store Belob paa Uddannelsen, idet selv den kostbareste
Uddannelse vil kunne ..indtjenes" senere alene i Form
af sparet offentlig Underftottelse. Planen for den unge
Invalids Fremtid maa som anfort lcegges meget omhyg
geligt, og man bor navnlig bestrcebe sig for at undgaa
Tilfcelde, hvor man forst ofrer Tid og Udgifter paa een
Uddannelse, som Invaliden menes maaske at ville kunne
klare, men som det senere viser sig. at han alligevel ikke
kan magte i det lange Lob, for derefter at ofre nye Belob
og ny kostbar Tid paa en anden Uddannelse. Utidig
Sparsommelighed ved den forste Tilrettelæggelse af Uddannelsen kan her blive meget kostbar senere. Det er
selvsagt — og allerede foran udtalt —, at dette ikke betyder, at Invaliden i ethvert Tilfcelde skal have en lang
og bekostelig Uddannelse. Tvcertimod maa man gaa ud
fra, at saadau Uddannelse bliver den rene Undtagelse.
Den nceste Gruppe, man scerlig skal fremdrage, er
de noget celdre Invalider, der hyppigst allerede vil have
leert et eller andet Erhverv, men som nu maa forlade
dette paa Grund af indtraadt eller forvcerret Invaliditet.
For disses Vedkommende kan der siges normalt snarere
at vcere Tale om Genoplcering end om egentlig Oplcering,
idet man her naturligt maa gaa ud fra det Arbejde,
som de paagceldende tidligere har haft. Alan kan i disse
Tilfcelde ofte paany dygtiggore Invaliden til det hidtidige
Arbejde eller med Basis i dette finde et eller andet Specialarbejde eller et beslcegtet Erhverv, som Invaliden
relativt hurtigt vil kunne naa til at magte. Ikke alene
okonomiske Grunde og rent uddannelsesmæssige Grunde
taler for saaledes i de paagceldende Tilfcelde saa vidt
muligt at holde sig til det Omraade, som Invaliden hidtil
har haft med at gore. Ogsaa anbringelsesmcessige Grunde
taler herfor, idet en Invalid erfaringsmæssigt har lettest
ved at komme i Beskæftigelse paa Steder og Omraader,
hvor han i Forvejen er kendt, og hvor der derfor er en
vis Aorhaandssympati til Stede for ham.
Den tredje Gruppe omhandler de ved pludselig indtrcedende Begivenheder, f. Eks. ved Ulykkestilfælde invaliderede. Gruppen ncevnes alene af den Grund, at der
her er ganske scerlige Interesser knyttet til saa hurtigt
som muligt at faa vedkommende i Gang igen med Arbejde, idet manglende Beskæftigelse erfaringsmæssigt ofte
hos tilskadekomne fremkalder en Aolelse af Invaliditet,
som det er vanskeligt at fjerne.
Bed Overvejelserne af herhen horende Sporgsmaal
har Udvalget vceret inde paa Tanken om at underkaste
saadanne Invalider Tilvcenningskursus, hvorunder Invalider under Lagetilsyn faar Lejlighed til under Udforelsen
af ganske normale Arbejdsfunktioner at optrcene et bestådiget Lems Brug eller vcenne sig til Udforelse af Arbejde trods Tilskadekomsten. Alan finder Anledning til
at fremhceve Betydningen af saadanne Tilvcenninqskurser
og tilraader, at man fremtidig soger saadanne ivcerksat,
idet man her bl. a. skal understrege, at ikke mindst andre
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Invalider erfaringsmæssig vil kunne yde meget vcerdifuld
Bistand i denne Henseende, idet den praktiske Dokumentation af. hvorledes en anden Invalid klarer sig. ofte vil
vcere det eneste, der rigtigt overbeviser den paagceldende
og faar ham til selv at prove at naa samme Fcerdighed.
Naturligvis gcelder det om overfor saadanne Tilfcelde
at fjerne alle de Forhold, som efter tilskadekomnes Opfattelse taler imod at tage fat igen. Alan har det Indtryk. at Frygten for at miste Ulykkesdagpenge her spiller
en vis Rolle. Udvalget tillcegger det anforte Forhold
en saadan Betydning, at man vil anse det for at vcere
betydningsfuldt, at der i Ulykkesforsikringslovens § 24
indfojes en Bestemmelse, som klargor den bestaaende Tilstand og belyser, at Adgangen til Dagpenge ikke forfkcertses
ved f. Eks. at paabegynde en Lcereplads, deltage i Undervisning paa teknisk Skole. Handelsskole m. m. eller
deltage i Tilvcenningskursus til Ophjælpning af Arbejdsevnen, idet Udvalget vil mene, at en saadan Bestemmelse
vil have en ikke ringe pcedagogisk Betydning til Hjcelp
i Bestræbelserne for hurtig Genoptagelse af Arbejdet.
Angaaende Uddannelsessted maa man i det enkelte
Tilfcelde vcelge under Hensyn til Invalidens scerlige Forhold, og Valget vil her i Almindelighed staa imellem
Uddannelse paa Anstalt, som har Aars Erfaringer og
trcenet Arbejdskraft til sin Raadighed, eller Uddannelse i
normale Skoler, almindelige Vcerksteder, Fagskoler, Fa
briker m. m.
Visse Tilfcelde vil nodvendiggore Anstaltsbehandling,
mens andre Tilfcelde vil kunne uddannes andet Steds,
og hvor dette sidste kan lade sig gore, er Udvalget af
den Opfattelse, at det, som hidtil, fortrinsvis bor ske, idet
der derigennem kan bydes Invaliden Aluligheder indenfor Erhvervslivets brogede Mangfoldighed af Beskceftigelse.
Dertil kommer saa, at Uddannelse i normal Skole og i
det private Erhvervsliv frembyder den Fordel tidligst
muligt at vcenne Invaliden til normale Forhold og tillige
at vcere en billig Form for Uddannelse. Det har i denne
Forbindelse ikke mindst Interesse, at de af Invalideforfikringsraadet m. fl. gjorte Erfaringer samstemmende
gaar ud paa. at det meget vel er muligt at faa Invatiden anbragt i Oplcering ude i det praktiske Liv, og at
det. hvad specielt har Betydning, i de paagceldende Tilfcelde som Regel er muligt at opnaa normale Lcerevilkaar.
Alan maa lcrgge megen Vcegt herpaa, idet ogsaa Afvigelser fra de normale Lcerevilkaar maa skonnes at vcere
et vcesentligt Alinus for Invaliden, der da selv vil fole
sig og af andre vil blive betragtet som noget scerligt,
anderledes end andre.
Udfra det anforte maa man mene, at Anstaltsundervisning og -Oplcering fortrinsvis bor tages i Anvendelse
i de Tilfcelde. hvor Uddannelse ude i det praktiske Liv
paa Grund af Invalidens Tilstand ikke er mulig, f. Eks.
fordi Invaliden skal vcere undergivet stadig Lcegebehandling, der medforer betydelige Forsommelser fra Uddannelsen — eller hvor Forholdene iovrigt gor Anbringelse
paa Anstalt ganske scerlig onskelig, f. Eks. for at faa
Invaliden fjernet fra uheldig Paavirkning i Hjemmet eller
for at faa Invaliden optrcenet til at vcenne sig til Invaliditeten.
Hvad enten Uddannelsen sker paa Anstalt eller udenfor en saadan, maa det efter Udvalgets Formening vcere
en Forudscelning, at Uddannelsen gennemfores fuldt ud,
saaledes f. Eks. at en Invalid der er til Oplcering i et
Haandvcerk, faar den notwendige supplerende Undervisning paa f. Eks. teknisk Skole, Fagskole o. l. Alan frem-
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hoever dette, da man, som allerede foran anfort, maa
anse det for at vcere af den storste Betydning for In
validen at staa fuldt paa Hojde med andre indenfor
paagoeldende Fag og snarere at have en bedre Uddan
nelse end en ringere Uddannelse, maalt i Forhold til
Gennemsnittet indenfor Faget.
Af lignende Grunde maa man mene, at Tilrette
læggelsen af en Uddannelsesplan for en Invalid i forste
Roekke maa gaa ud paa at give Invaliden en saa fyldig
almen Uddannelse som muligt, herunder ikke mindst almen
Erhvervsuddannelse, og at man forst derefter foger at
finde det eller de Specialarbejder, hvor Invaliden maa
antages fortrinsvis at kunne gore sig goeldende. Saafremt
man nemlig alene uddanner Invaliden til en saadan eller
saadanne Specialiteter, vil man risikere, at Invaliden,
saafremt det paagoeldende Specialarbejde ophorer, bliver
vanskeligt stillet, og man vil da maaske ikke alene have
spildt Uddannelsen til Specialarbejdet, men ogsaa have
forpasset at benytte en gunstig Alder til anden og mere
rationel Uddannelse.
Endnu skal her ncevnes Betydningen as. at Inva
lidens Uddannelse tilrettelægges saaledes, at den kan
voere tilendebragt i rette Tid, d. v. s. at Invaliden efter
den forste Uddannelses Afslutning navnlig ikke er for
gammel til at gaa over i praktisk Virksomhed, hvor der
ofte kroeves en bestemt Alder som almindeligt Vilkaar
for Antagelse.
Arbejdsanvisning.
Det er tidligere gentagne Gange sremhoevet, at der
bestaar en vis Fordom mod at beskoeftige Invalider, og
der melder sig da det Sporgsmaal, om man maa anse
Uviljen og Fordommen for at voere saa stor, at den
kun kan overvindes ved Indsorelsen af lovmoessigt Paabud om Bestoestigelse af Invalider. Et saadant Tvangsbeskoeftigelsessystem er efter Verdenskrigen blevet indfort
i forskellige af de krigsramte Lande af hensyn til og for
krigsinvaliderne, og Systemet gaar i korthed ud paa,
at alle Virksomheder af en vis Storrelse skal beskoeftige
et forud fastsat Procenttal af stoerkt invaliderede Personer.
OverfornoervoerendeUdvalg erOnskeomIndforelseafet
lignende Tvangssystem her i Landet blevet fremsat af
„Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes
Efterladte", idet Foreningen har henvist til at krigsinvalidernes Verdensorganisation staar enig bag dette Onske.
og at der ikke vil kunne opnaas en tilfredsstillende Ord
ning uden Tvangsbeskoeftigelsen. Foreningen har herved
forst og fremmest toenkt paa krigsinvalidernes Forhold
men har tilfojet ikke at have Indvendinger imod, at en
eventuel Tvaugsbeskoestigelse her i Landet ogsaa kommer
andre Invalider til Gode.
Tvangsbeskoeftigelsestanken maa efter Udvalgets Opfattelse siges at have en ganske soerlig Baggrund i de
Lande, som har benyttet denne Udvej idet Befolkningens
Mentalitet har vceret indstillet paa ogsaa paa dette Punkt
ak maatte bringe Ofre. og den okonomifke Situation i en
Rcekke krigsramte Lande har mere eller mindre nodvendiggjort en saadan Losning, som tilmed i nogen Grad maa
siges at have haft gunstige Betingelser derved, at de paagoeldende Lande i vid Udstroekning er Industrilande.
Bortset fra rent principielle Betragtninger tor man
noeppe sige at Forholdene her i Landet aabner blot nogenlunde tilsvarende Betingelser for at bestroebe Tvangsbeskoeftigelsens Vej. ja man kan vel endog sige. at man
ved Forslag af den Art vil lobe Risiko for i Starten at
gore Sagen upopuloer.
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Som Forholdene ligger her i Landet, har Udvalget
derfor ment at maatte tage Afstand sra at söge Invalidebeskoestigelsessporgsmaalet lost ved Hjoelp af Bestemmelser
om tvungen Anvendelse af Invalider.
Udvalget har den Opfattelse, at man ikke mindst
under Hensyn til Forholdene her hjemme gavner Sagen
bedst ved at gaa forsigtigt til Voerks, idet man ved et
maalbevidst Arbejde soger at paavirke den almindelige
Opfattelse og esterhaanden ved systematisk Samarbejde
mellem alle interesserede Parter tilvejebringe Beskceftigelsesmuligheder. som i Praksis kan overbevise ogsaa Tviv
lere om Invaliders Anvendelighed. Til Ledelse af et
saadant Arbejde og til Ivoerksoettelse af den nodvendige
Oplysning og Agitation anser man et Centralorgan for
nodvendigt, jfr. nedenfor Afsnit 6.
Med Hensyn til Fremskaffelsen af egnede Arbejds
muligheder for Invalider finder Udvalget Anledning til
at understrege Onskeligheden af, at Staten i egnede Stillinger beskoeftiger Invalider og paa den Maade viser
Vej til en storre Beskoestigelse af saadanne Personer end
hidtil. Alan maa her i sremtroedende Grad loegge Voegt
paa den moralske Betydning, som Statens Beskoestigelse
af Invalider vil have for Sporgsmaalets almindelige
Losning, og man maa anse det for onfkeligt, at der paa
egnede Omraader aabnes Adgang til Anvisning af In
valider til ledige Stillinger i konkurrence med andre Ansogere og under lige Vilkaar. Det samme maa
efter Udvalgets Opfattelse goelde om kommunerne, og
man maa efter det foreslaaede System gaa ud fra
at navnlig de enkelte sociale Udvalg vil tage den Opgave
op at saa Invalider ansat i kommunal Tjeneste.
Maalet maa iovrigt saa vidt muligt voere at söge
Invaliden anbragt som Arbejder, Funktionär eller lig
nende i det almindelige Erhvervsliv eller i offentlig Tje
neste. I de faa Undtagelsestilfælde, hvor Invalidens
Tilstand forbyder dette, men dog tillader — eller bedst
tillader — at Invaliden driver selvstoendig Virksomhed,
eventuelt med Assistance af kone og Born, maa man
söge at faa Invaliden anbragt i saadan Virksomhed for
ogsaa i disse Tilfoelde at opnaa, at Invaliden klarer sig
selv, og at de til Behandling og Uddannelse m. v. anvendte Midler bcerer saa rig Frugt som muligt.
Endelig skal det anfores, at Opgaverne ikke tor be
tragtes som lost ved selve Opnaaelsen af Beskoestigelse.
Man maa yderligere derefter folge det enkelte Tilfoelde
i det Omfang, det er nodvendigt for at sikre Bevarelse
af Befkoeftigelsen, eventuelt ved dennes Ophor at skaffe
ny Beskoestigelse. Alan vil i saa Henseende mode visse
Tilfoelde. hvor Invaliden efter nogen Tids Arbejde maa
have supplerende Loegebehandling. Uddannelse eller lign.,
og det er da af den storste Betydning, at man stadig
sikrer sig kendskab til hans Forhold.
Med Hensyn til Tilfoelde, hvor Administrationen
maatte mode Uvilje fra Invalidens eller de paarorendes
Side med Hensyn til Behandling, Uddannelse m. v., maa
Udvalget efter de fra Invalideforsikringsraadet m. fl. modtagne Oplysninger anse det for muligt i de fleste Tilfoelde
at overvinde Vanskelighederne ved Forhandling med de
paagoeldende, navnlig ved Fremhoevelse af den Risiko for at
falde andre til Byrde, som Invaliden udsoetter sig for
ved Undladelsen, og man forudsoetter efter det foreliggende, at Administrationen under saadanne Forhandlinger
vil kunne opnaa voerdifuld Bistand hos den behandlende
Loege. de kommunale Myndigheder og andre, hvis Udtalelser maa formodes at have Voegt overfor Invaliden.

Side 96

„Krigs-Invaliden"

I de — forventelig faa — Tilfcelde. hvor det dog
ikke lykkes at overbevise Invaliden og hans Omgivelser
om Foranstaltningens Nytte og Nodvendighed. vil Ud
valget i forste Rcekke pege paa, ak egentlige Tvangsmidler
formentlig saa vidt muligt bor undgaas, navnlig da Uddannelse, Oplcering m. v., i al Fald overfor en voksen
Person, nceppe lader sig gennemfore mod vedkommendes
Vilje. Overfor de invalideforsikrede og Invaliderentenyderne vil man derimod kunne anvende den i Invalideforsikringslovens § 23 (Folkeforsikringsforslagets § 60,
Stk. 5) indeholdte Regel om Fortabelse af Retten til Invaliderente, jfr. herom nedenfor. For saa vidt angaar
ikke-sorsikrede har man specielt haft Opmærksomheden
henvendt paa den for Invalidebeskceftigelsessporgsmaalet
vigtigste Gruppe af disse, nemlig Bornene. og man har
overvejet, om det ikke vil kunne siges at vcere en naturlig
og logisk Konsekvens af hele Folkesorsikringssystemet at
udelukke fra Forsikringen de Born, hvis Forceldre ncegter
at lade Bornene underkaste Helbredelsesforanstaltninger.
Oplcering m. v.. Man har imidlertid ment, at man i
Stedet burde folge den af Folkeforsikringssorslagets § 63,
Stk. 2, anviste Vej, hvorefter man kan henlede Vcergeraadsinstitutionens Opmærksomhed paa Sagen. Og da
man derhos maa mene, at Vcergeraadsinstitutionen bor
vcere forpligtet til at gribe ind overfor saadanne Tilfcelde,
om fornodent fratage Forceldrene Forældremyndigheden,
idet Undladelse af bedst muligt at ruste det invalide Barn
til kampen for Tilværelsen maa ligestilles med anden
Tilsidesættelse af Forceldrepligterne, har man ment ikke
at burde foreslaa en Bestemmelse om Adgang til at ude
lukke de omhandlede Born fra Forsikringen, selv om det
indenfor Udvalget har vceret fremhcevet, at en saadan
Bestemmelse vilde vcere en logisk Konsekvens af den for
disse Foranstaltninger til Grund liggende Forsikringstanke.
Arbejdsmaskiner og Starthjoelp.
I det foregaaende er gentagende peget paa, at der
maa ventes at ville forekomme Tilfcelde, hvor Maalet
for de ardejdsfremmende Besircebetser maa rettes imod
Invalidens Anbringelse i selvstcendig Virksomhed, idet
Invaliditetstilstanden hindrer Invaliden i at udfylde en
Lonarbejderstilling, men derimod meget vel tillader ham
at udnytte sin Arbejdsevne under Forhold, hvor han selv
kan bestemme Arbejdstempoet.
Selvom de Tilfcelde. hvor selvstcendig Virksomhed er
den eneste eller bedste Udvej, nceppe tor paaregnes at
ville blive scerlig talrige, lcegger Udvalget dog Vcegt paa,
at Hjcelp til selvstcendig Virksomhed kommer til at staa
aaben i egnede Tilfcelde, og man foreslaar derfor, at
den allerede bestaaende Adgang paa dette punkt udvides.
Ligesom ved de ovrige ncevnte Foranstaltninger vil
Hjcelpens Omfang og Art afhcenge af Forholdene i det
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enkelte Tilfcelde. Man skal ikke komme ind paa en detailleret Angivelse af de forekommende Muligheder, men
blot pege paa, at det tilstrcekkelige og nodvendige Belob
— selvom det i enkelte Tilfcelde maatte andrage ikke
ubetydelige Summer — vil have Muligheden for at gore
Invaliden okonomisk uashcengig og befri det offentliae for
Forsorgelsesudgister.
Et enkelt Forhold finder man her Anledning til at
fremhceve, — et Forhold som ogsaa har Betydning vedrorende det ovenfor ncevnte Uddannetsessporgsmaal —
nemlig Forholdet til Ulykkesforsikringstovgivningen.
En af de Grupper, hvor Sporgsmaalet om Uddannelse, Tildeling af Arbejdsmaskiner og Starthjoelp hyppigt
vil rejse sig. er de ved Ulykkestilfælde tilskadekomne, og
disse vil som Regel i Medfor af Ulykkesforsikringslovgivningen have faaet en Erstatning udbetalt. Saadanne
personer vil som Regel tillige vcere berettigede til Hjcelp
efter Folkeforsikringssorslagets Bestemmelser, og saafremt
cendrede Regler ikke tilvejebringes, vil Tilstanden fortsat
— som nu — vcere den, at Invaliden selv. bistaaet af
mere eller mindre velmenende Hjcelpere, vil bestrcebe sig
for at anvende Erstatningen bedst muligt, og at han, hvad
ofte sker, naar Erstatningen er brugt, staar paa bar Bund
og henvender sig enten til Forsorgelsesvcesenet eller Invalideforsikringen, som saa i visse Tilfcelde maa ofre
Belob paa at faa tilskadekomne i Gang igen.
Efter Udvalgets Opfattelse er en Fortscettelse af denne
Tilstand ikke rationel, og man har derfor overvejet Mulighederne for ved Forslag til Abndring i Ulykkesforsikringsloven at söge mere hensigtsmæssige Tilstande tilvejebragt,
idet det maa synes naturligt, at Utykkesforsikringserstatningen i hvert Fald delvis bidrager til Uddannelse. Arbejdsmaskiner, Starthjcelp m. m., som maatte blive nodvendige netop som Folge af Ulykkestilfaldet.
Selvom man er klar over, at Bestemmelserne i
Ulykkesforsikringslovens § 43 kan anvendes til Opnaaelse
af det her paapegede, maa man dog anse det forbundet
med megen Interesse at faa ncevnt dette punkt i Ulykkesforsikringsloven og paa den Maade understrege dets
Betydning samtidig med i videre Omfang at sikre Gennemforselen.
Som Indvending mod en Fremgangsmaade som den
tcenkte kunde man anfore, at tilskadekomne som Regel
vil vcere forsikret gennem begge Love, og at der ved
Beregning af eventuel Invaliderente allerede er taget
Hensyn til Ulykkeserstatningen, og at det vil vcere Haardt
om der ogsaa skal tages Hensyn til denne vedrorende
Hjcelp efter Invalideforsikringslovens § 20 (Folkeforsikringsforflagets § 60).
Fortscettes i noeste Ar.

ak vcekke Statsmands og Offentlighedens Samvittighed
i alle Stater for at erindre om pligten til i Gerning at
vise Forstaaelse for en tilstrcekkelig Forsorg af krigens
i Dagene den 30., 31. )an. og 1.» 2. Aebr.
Ofre. og ud over de sociale Fordringer at vcere en virk
ningsfuld Tilkendegivelse mod krigen og for FolkeforTonder Afdelingens Basar fik et overmaade smukt soning. Ogsaa dette Formaal opfylder Filmen paa virkningsfuld Maade gennem Billeder, der viser krigens
Forlob og gav et godt Resultat.
Optakten til Basaren dannede Fremvisningen af Rcedsel og desuden forer en Rcekke faarede og lemlcestede
den af .,Reichsbund der Kriegsbeschädigten und Krieger- for Ojet. Filmen virker ikke med Overdrivelse af det
Hinterbliebenen" i Berlin til Raadighed stillede Film skrcekkelige, men med en mildnet Saglighed, som dog
„Mahnruf der Kriegsopfer", som forevistes to Dage i mere end tilstrcekkeligt understreger Berettigelsen af det
bekendte Verdensraab, det, som atter og atter er gentaget
Biografteatret. Filmens Opgave er:

Vasaren i Tsnder
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af alle Nationers krigsofre: ..Aldrig mere krig". Den
ovrige Del af Filmen skildrer Forlobet as Forbundsdagen,
som sidste Aar blev afholdt i Mainz i Noervoerelfe as
20000 krigsbeskadigede og efterladte samt „Reichsbunds"
Arbejde for Beskyttelse af Invalidernes og de Efterladtes
Rettigheder og for Videreudvikling af den for dem bestemte
sociale Forsorg som s. Eks. kolonisering. Rekreationshjem
osv. Vi kan anbefale alle at se Filmen, der vil vise det store
Arbejde, der udfores af en en halv Million Medlemmer omfattende Organisation og som ogsaa netop vil
beskcestige sig med Ideer og Tanker, som har foranlediget
krigsofrene til den skarpeste Fordommelse as krigen og
til at kcempe for det hoje Maat: Folkenes Forsoning.
Basaren aabnedes Fredag Eftermiddag under meget
stor Tilslutning, bl. a. overværede det danske Medlem
af Folkeforbundet, Frk. Forchhammer, Aabningen.
Formanden, kammerat F. Andresen, bod Velkommen og
benyttede herunder Lejligheden til at give nogle Oplysninger om Foreningens Formaal og Virksomhed. Da
disse Oplysninger saavel som Amtmand Grev Schacks
Ord har mere end kun lokal Interesse gengives de herved,
kammerat Andresen udtalte:
Herr Amtmand, mine Damer og Herrer!
Paa Tonder Afdelingens af Foreningen for fonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladtes Vegne
tillader jeg mig at byde Dem hjerteligt velkommen.
Maa jeg tilligemed benytte Lejligheden til at give
nogle Oplysninger om Foreningens Formaal. Efter
Foreningens Love er Formaalet:
1. at varetage og fremskynde krigsbeskadigedes
og Faldnes Efterladtes sociale og okonomiske
Forhold.
2. at arbejde for Fredssagens Fremme.
3. at byde sine Medlemmer betcerende og underholdende Foredrag.
4. Politiske og religiöse Bestrcebelser er udelukkede.
Naar vi ser tilbage paa de svundne Aar, har Forholdene udviklet sig paa folgende Maade:
Allerede 1917 begyndte man at danne Sammenslutninger af Krigsinvalider i Tyskland og i 1918 udvidede
„Reichsbund der Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehme?", der havde sit Soede i Berlin, sit Virkefelt
ogsaa her til Nordslesvig, idet der oprettedes Afdelinger
i haderslev, Aabenraa. Sonderborg og Tonder. Disse
fire Lokalafdelinger havde i 1919 et Medlemsantal paa
ca. 400. Der opnaaedes ved Reichsbunds Virksomhed
en hel Del Forbedringer af Forforgelsen. I Dag tceller
denne tyske Organisation rundt regnet en Halv Million
Medlemmer, og vor Organisation staar i stadig kontakt
med denne.
I 1920, da Suveræniteten gik over til Danmark,
vedtog de sonderjydske Afdelinger Oprettelsen af vor nuvoerende „Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede
og Faldnes Efterladte". Vor Organisation vandt hurtig
Fremgang, saaledes at vi nu har 37 Afdelinger med ca.
2000 Medlemmer. Det maa vcere mig tilladt ganske
kort at strejfe nogle af de vigtigste Opgaver, som Organisationen har lost.
I 1920 fik Foreningen en Repräsentant indsat i det
af Statsministeriet under 2. Juni 1920 nedsatte Udvalg
til at udarbejde Forslag om:
a) hvilken Stilling der fra dansk Side burde indtages
overfor Tyskland med Hensyn til dette Lands For
pligtelser overfor krigsofrene i Sonderjyllaud.
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K) hvilke Forholdsregler der burde foretages i Overgangstiden.
c) den fremtidige Ordning af krigsinvalidernes og
Efterladtes Forhold, herunder Udarbejdelsen af et
Lovforslag.
Dette Udvalg afgav Betænkningen til Lov as 1. Dec.
1920 om midlertidig Underftottetfe til militcere Invalider
og faadannes Efterladte i de sonderjydske Landsdele samt
Lov af 15. December 1920 om Sygehcelp for militcere
Invalider i de sonderjydske Landsdele.
Efter fra Foreningen stillet krav fik vi en Reproesentant i saavel Invalidenoevnet som Invalideraadet.
I Rigsdagssamlingen 1922—23 optog Rigsdagen
Arbejdet for at faa en endelig Lov til Aflosning af den
midlertidige.
Paa Foreningens Foranledning fik et af Organisationen nedsat Udvalg Foretrcede hos Rigsdagens Lov<udvalg, hvor vore Onsker angaaende den nye Lov blev
frembragt.
Vort Udvalg fremkom her med 38 ændringsforslag
til Finansministeriets Forslag til Lovændringer. Da disse
ALndringer var as stor Vigtighed, og Rigsdagsndvalget
var klar over. at en hel Del af Forslagene var beret
tigede, udsattes Lovens Behandling til Rigsdagssamlingen
1923—24.
Foreningens Udvalg havde nu alter Foretrcede for
Rigsdagsudvalget.
I denne Rigsdagssamting blev saa Lov 7lr. 100 af
29. Marts 24 vedtaget, som traadte i Krast den 1. Juli 24.
Ved denne Lov opnaaedes folgende Forbedringer:
1. Tjenestebeskadigelse regnes lig krigsbeskadigelse.
2. Enke- og Bornerenten sorhojedes.
3. W e l s e af Laan mod Sikkerhed i Renten.
4. kapitalisering af Renten.
5. Som Værnepligtstjeneste regnes ogsaa Internering i
koncentrationslejre, befalede Rejser fra hjemmet til
Garnisonen og omvendt. Eivilpersoners Arbejde i
militcert Ojemed efter Ordre fra en militcer Befalingshavende. Ikke vcernepligtig Deltagelse i den frivillige
Sygepleje ved Hoeren.
6. Affindelsessummen ved Indgaaelse af nyt 2Egteskab
sorhojedes og Trangsbestemmelserne ophcevedes her.
7. Forhojelse af Fredsinvalidernes Renteforsorgelse.
Ved Forhandling med Sygekasseinspektoratet opnaaede
vi, at der kan oppeboeres Dagpenge fra Sygekassen, hvis
dagpenaeforsikret krigsinvalid er arbejdsudygtig paa
Grund af sin krigslidelse.
Paa Foreningens Initiativ blev den nye Benprotese
(Dr. Görlach System) indfort.
Rentens Udbetaling til krigsinvalider og Efterladte,
der opholder sig i Udlandet, er ogsaa et Resultat af Foreningens Arbejde.
Mndring af Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924.
I 1926 har Foreningen udarbejdet og indgivet til
Ministeriet nye Forslag til 2Endring af Lov Nr. 100, men
Loven kom paa davcerende Tidspunkt ikke til Revision.
Der er nu i Aar tilstillet Socialministeriet fornyede 2Endringsforslag til Lov Nr. 100, hvoraf soerligt skal fremhceves. at der kroeves:
Enke- og krigsinvaliderenten forhojet,
Forceldrerenteu forbedret,
Forbedring af Sygehjcelpen, der ogsaa skal om
fatte de efterladte.
Socialforsorg for Enkernes Born indfort,
Beskæftigelse af krigsinvaliderne.
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Der vil maaske nok fra anden Side menes, at det
er uberettiget at fremkomme med krav om Forbedring
af krigsofferforsorgen, idet man gaar ud fra, at alt her
er saare vel. men dette kan desvcerre ikke siges, efter at
„Nedskoeringen" i den danske Statshusholdning for nogle
Aar siden gjorde sig uforholdsmæssig goeldende her.
Der udbetaltes saaledes iflg. Invalidenoevnets Beretning i Ainansaaret 1921—22 i Renteforsorgelse
5 092 206,63 kr. medens der i Ainansaaret 1929—30
udbetaltes-3 479 231.98 kr.. hvilket er en Nedgang i
Rentesorsorgelsesbelobet af 1612974,65 kr., hertil kommer
en Udgift til Sygehjoelp paa godt 100 000,00 kr. aarligt.
At Reduktionen er saa stor skyldes i voesentlig Grad
de store Rentenedscettelser, som efter foretagen Lcegeundersogelse — ikke af de behandlende Loeger — men af
Aorsorgelsesloegerne har fundet Sted i de senere Aaringer,
og man er her endda gaaet saa haardhcendet frem,
at en hel Rcekke Amputerede har faaet store Afdrag i deres Renter, til Trods for, at Invaliditeten
faktisk er den samme som tidligere og der heller ikke
er nogen Erhvervsmuligheder for disse Invalider, men
der anvendes her den berygtede „Tilvcenningsteori",
som vi ubetinget maa se at faa gjort en Ende paa.
Forsorgelsesloven er af Socialministeren som allerede noevnt optaget til Revision, og jeg vil gerne
her fra dette Sted udtale Haabet om, at Regeringen
og Rigsdagen vil tage Organisationens Forslag til
Folge. Indtil dette sker, maa vi sorsoge at fremskaffe
Midle til Underststtelse, og dertil skal Vasaren hjoelpe os.
Jeg vil gerne rette en Tak til alle dem, som allerede
har medvirket og som endnu vil medvirke ved Foranstaltmngen, ligesom jeg takker alle dem, der har bidraget
til Basaren gennem Gaver. En soerlig Tak retter jeg
til Amtmanden og Politimesteren samt til Pressen for
al Imodekommenhed.
Last not least takker jeg vore russiske Gcester for
deres store Imsdekommenhed ved vor Basar.
Som jeg noevnte er Foreningens Aormaal for det
andet at arbejde for Fredssagens Fremme. Ogsaa dette
er i udstrakt Grad sket fra Foreningens Side. Jeg henviser til det gode kammeratskabelige Forhold, som knytter
2000 Nordslesvigere sammen til Trods for forskellige
parti- og nationalpolitiske Anskuelser. Jeg henviser yderligere til de store Fredsdemonstrationer ved Foreningens
aarlige Sommerskoevne. En Del af de her tilstedeværende
vil sikkert endnu have Fredsdemonstrationen i August
s. A. her i Tonder med de udmcerkede Taler af Borgmester Thomsen, Tender og Byraadsmedlem Viggo
Hansen, Haderslev i Erindring.
Derudover er Foreningen gennem den store internationale Sammenslutning i Ciamac (Lonkerence Inter
nationale cäe8 ^88ociation8 <äe futiles cle Ouerre et
^ncien8 Lornkattants) medvirkende for Fredssagens
Fremme ude i den vide Verden.
Ciamac er sammensat af 25 Organisationer i 11
forskellige Stater og toeller f. T. ca. 3. Millioner Medlemmer.
Alle Organisationer, der har tilsluttet sig Ciamac,
har den Forpligtelse at voere virksomme i alle de ansorte
Aormaal.
Ingen ringere end den franske Udenrigsminister
Briand har overfor Eiamacs Bestyrelse ved en Modtagelse i sit Arbejdsværelse paa ()uai 6' Orsay udtalt:
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pour collakorer a la lutte contre le retour <äe la ^uerre 8an8 rien abandonner de 1eur8 8entirnent8 patrioti<zue8.«

Det hedder: „De, som har gjort krigen med og
boerer Sporene paa deres krop, er i forste Rcekke
kvalificeret til at arbejde paa en Forhindring af krigens
Gentagelse. Det kan de gore uden at skulle give Afkald paa deres patriotiske Folelser.Forst og fremmest krigsofrene har ikke alene Pligt,
men ogsaa Ret til at arbejde for Forhindring af en ny
Krig.
10 Millioner Sonner fra alle Lande, der har deltaget
i Verdenskrigen, udgor de krigsdodes Hoer. Deres Modre
og Hustruer fra Loire, fra Rhinen, Donau, Wolga, Mid
delhavet, Themsen, ved Michigan Soen og i vor Hjemstavn
Nordslesvig foler paa en og samme Maade det Tab,
som er tilfojet dem gennem Forkrigsdiplomatiets sidste
Slutningsvisdom. Paa kulturens Omraade var det
Tabet af alle Landets Millioner af Soldater, det daarlige
Erhverv og soerlig de efter krigen ikke soerlig opmuntrende
politiske Forhold, der gav Anledning til, ak krigsbeskadigede
Krigsdeltagere og krigsefkerladte i alle Lande kom i
Tanker om at efterkomme de dsdes Testament og afgav et
hojtideligt Lofte om, at Begejstringen for krigen og alle
Tilintetgorelser maa afloses ved at arbejde for en Forstaaelse mellem Folkene og Bevarelsen af en varig Fred.
Efter en saa stor krig og overmaade lang vedblivende
svoer erhvervsmoessig Rystelse har dette Arbejde ikke
vceret helt let, og der vil endnu i Fremtiden voere mange
Besvoerligheder at overvinde. Et Arbejde paa internationalt Omraade betyder ikke at modarbejde sin egen
Nation, men at voere paa Vagt mod usunde nationalistiske
Bestroebelser, at arbejde for international Forstaaelse og
at skaffe Muligheder for. at der under Iagttagelse af de
forskellige Nationers Ejendommelighed udvikles et om
fattende Samarbejde, söge for sig selv at opnaa den
hojeste kulturudvikling og en erhvervsmoessig Leveringsdygtighed.
Dette Aormaal har Eiamacs aarlige kongresser
beskoestiget sig med til Dato. Det foelles Arbejde, der
udfores paa vore kongresser og Bestyrelsesmoder, hvor
de forskellige Meninger og Erfaringer udveksles, tilbereder
den rigtige Jordbund for en Enkeltvirksomhed inden for
Landet af en tilsluttet Organisation.
Ciamac har foranstaltet store Fredsdemonstrationer
i Hamborg, Berlin, Wien» Warschau, Paris og paa
den store Soldaterkirkegaard i Soupire i Noerheden
af Soisson. Eiamacs Arbejde staar i nsje kontakt
med Folkeforbundet og det Internationale Arbejdsbureau i Geneve, hvis ledende Direktor Monsieur
Albert Thomas forfolger Eiamacs Arbejde med stsrste
Interesse.
I den franske kammerat. Professor Rene Eassin
fra Sorbonne i Paris, har Ciamac et udmoerket Taleror
i Aolkeforbundet. De franske Organisationer er nemlig
saa stcerke og nyder en saa stor Anseelse i Frankrig, at
den franske Regering har indrommet dem en Plads blandt
dens faste Delegerede i Aolkeforbundet, hvilken Plads
Professor Cassin er Indehaver af.
Det er for mig som Bestyrelsesmedlem af Ciamac
en stor Gloede i Dag at kunne hilse paa et af de
danske Medlemmer af Folkeforbundsforsamlingen. Frk.
Henni
Forchhammer, der viser os den A5re at voere
»Oux c>ui ont Lait la Auerre et qui en portent les
traces 8ur leur corp8 8vnt partic ulierernent <zualike8 til Stede ved Basarens Aabning.
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Ark. Forchhammers Navn er igennem mange Aar
blevet kendt langt ud over vort Lands Groenser ved
hendes energiske og grundige Arbejde, bl. a. for kvindernes Sag, et Arbejde, der er saa omfattende paa de
forskellige Omraader, at jeg ikke her kan ncevne dem i Enkelt
heder. Det er derfor ikke en Tilfældighed, at netop Ark.
Forchhammer ogsaa har faaet et Arbejde i Folkeforbundet
lagt til sit internationale Virke. Hendes store Evner og
varme Hjerte for de Ting, hun vier sine kroester, og
hendes Sans for det reelle og saglige gor hende til en
af vore betydeligste Foredragsholdere, ogsaa naar det
drejer sig om Folkeforbundet og de mange store Arbejder,
det efterhaanden maa drage ind under sig paa de forskelligste Omraader.
Jeg vil gerne bede Ark. Forchhammer scerlig at
have Opmcerksomheden henvendt paa Liamacs Arbejde og paa krigsofrenes Sag.
Iovrigt vil jeg henlede de tilstedeværendes Opmcerksomhed paa det Foredrag, som Ark. Forchhammer holder
her i Aften kl. 8 i Tonhallens lille Sal om Aolkeforbundets Arbejde.
Hermed slutter jeg disse indledende Bemærkninger
og beder Hr. Amtmanden tage Ordet.
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Haderslev Afdeling

Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og
Faldnes Efterladte. Afdeling Haderslev afholdt Fredag
Aften forste Generalforsamling i det nye Aar. paa Folkets-Hus. Modet var besogt af ca. 50 Medlemmer.
Formanden kammerat Zimmermann aabnede Modet
kl. 8. med at byde Forsamlingen velkommen.
For man gik over til Dagsordenen oplyste Formanden
Forsamlingen om, at der i det sidste Aar var asgaaet
tre Medlemmer ved Doden. Formanden udtalte et „A5re
vcere Deres Minde", hvorefter Forsamlingen rejste sig.
Til Dirigent valgtes kammerat R. Andersen. Formanden aflagde derefter Beretning om Foreningens
Arbejde i Aaret 1930, og omtalte meget udforligt de
vigtigste Begivenheder. Som en af de Ting. der har
Haft störst Betydning skal ncevnes Udarbejdelsen af Lovændringsforslaget. Flere Medlemmer havde Ordet til
Beretningen, hvorefter denne godkendtes.
Kassereren, kammerat Thomsen, oploesie Aarsregnskabet og Byggefondsregnskabet. Regnskaberne blev en
stemmigt godkendt, og Forsamlingen gav kassereren
Decharge. Lokalforeningen tceller i Dag 353 Medlemmer.
Amtmand Grev Schack tog derefter Ordet og holdt en
Man gik derefter over til Valg.
kort, smuk Tale. der var proeget af Varme for dem
Af Bestyrelsen afgik efter Tur Formanden kam.
Basaren gcelder. Vi lever endnu i Skyggen af den store Zimmermann, og 2. Sekretceren kam. Martin Voß, der
krig; hvor naar Solskin igen vil beskinne vor Vej. ved blev genvalgt. Valg af en Supleant (en Enke) blev
ingen af os. Alk er forgængeligt, men de, hvis Navne udsat til noesie Mode. kammerat Mathias Jensen blev
er indmejslet i Mindestene, vil ikke blive glemt i Tidens genvalgt som Revisor, oa som Revisorsuppleant valgtes
Jag, deres Minde vil aldrig udslettes. Stenene taler Kam. Andreas Sorgensen.
deres stumme Sprog, fortoeller om det forfærdelige, der
Skydeudvalget genvalgtes, med Undtagelse af For
skete den Gang, og som aldrig bor ske mere. Alen de
manden
kam. Hans Mortensen, der ikke onskede Genvalg.
dode mindes, men heller ikke de glemmes, der kom hjem
Nyvalgt
blev konsulent Jepsen.
med nedbrudt Helbred, som Invalider; berovet den Lykke,
Til det nye Banner valgtes en Fanedeputation paa
vi andre har med at vcere sunde og raske. Saa sandt
som deres Lod er tungt, maa enhver af os bidrage sit fire Medlemmer. Den kom til at bestaa as: Rasmus Andertil, at Livets Sol ogsaa kommer til at skinne paa dem. sen, Hermann Paris. Heinr. Otto og Nygaard.
Vi maa vcere med til at lette kaarene for dem, voere
Fornojelsesudvalgets Formand, kam. Ostergaard,
med til at genskabe deres Livsglade. Det er en stor aflagte Beretning om dette Udvalgs Arbejde i det forOpgave, men enhver stor Ting scetter sig sammen af de lobne Aar. Ara Forsamlingens Side blev der udtalt
mange smaa. Saaledes har enhver sit; og det vi skal en Tak for det store Arbejde. Udvalget havde ydet. Da
gore i disse Dage, er at vcere med til at hjcelpe de af Formanden ikke vilde modtage Genvalg, fremkom der
vore Medmennesker, som krigen satte sine Moerker i. Forslag om — og det vedtoges — kun at voelge tre
Vi kan i disse Dage voere med til at prove paa, om vi Medlemmer til Udvalget. Hermann Paris, Hans Haulrich
kan lose en af de smaa Opgaver; dermed bidrager vi og Fru Holm genvalgtes. Udvalget maa selv supplere
ogsaa til al lose den store, som Pligten overfor de krigs sig med tre til fire Medlemmer.
ramte Aolkefceller paaloegger os. ) Haab om, at denne
Som Delegerede til Fællesmodet i Tinglev genvalgtes
Aoranstaltning maa faa det bedste Forlob, aabner jeg Formanden Zimmermann, Loerer Thomsen, Viggo Hansen
Basaren.
og Fru Elley, og som Suppleanter Rasmus Andersen og
Regimentsmusikken spillede, og derefter aabnedes Ostergaard.
Basaren, der takket vcere de mange gode krcefter, som
En Droftelse af forskellige Emner, der onskedes
havde stillet sig i Sagens Tjeneste, helt igennem fik et fremsat paa Fællesmodet, blev grundet paa den fremudmcerket Forlob og et stcerkt Besog. En scerlig Interesse rykkende Tid ikke fort til Ende, men udsat til et Medfik Basaren gennem det russiske kunstner-Ensemble lemsmode, der afholdes i Marts Maaned. Under Even..karussel's" Medvirkning, som paa en Gcestetourne i tuelt vedtoges det, at overlade til Bestyrelsen, at bestemme
Danmark i to frie Dage medvirkede paa Basaren. Af ved vilke Lejligheder Banneret skal anvendes. Onsker
de medvirkende skal yderligere fremhceves Koncertsanger Foreningens Medlemmer ved Begravelser og lignende
inde, Froken Norgaard-Larsen, kobenhavn, som ogsaa Lejligheder at se Foreningen representeret ved Faneudvalget og Banner, bor Bestyrelsen underrettes herom.
velvilligst havde stillet sig i Sagens Tjeneste.
Modets Forhandlinger, der paa Grund af den lange
Ligesom det store Sommerstcevne i August 1930,
Dagsorden,
forsi sluttede sent, blev sort i en rolig og
betyder Basaren en Mcerkepil i Tonder Afdelings Historie.
saglig Tone. saa Generalforsamlingen havde et meget
q-jvellykket Forlob.
H
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Ordet blev givet til Formanden, der aflagde en kort
Beretning over Foreningens Virksomhed i det forlobne
Aar. Der er bl. a. bleven afholdt 1 Generalforsamling,
Basaren som afholdtes i Dagene fra 30. Januar til 2 Bestyrelsesmoder, 4 Medlemsmoder samt 1 Gaasespil
2. Februar fik helt igennem et udmoerket Forlob. Den og 1 Juletræsfest. Desforuden har Afdelingen voeret
indbragte os et Nettooverskud paa 1 833 kroner. Naar repræsenteret ved Fællesmodet i Tinglev af kammeraterne,
Vasaren er lykkedes godt, saa skyldes det isoer. at Myn- Formanden og Caspersen. Formanden udtalte en Tak
dighederne har vceret saa velvillige overfor Vasaren. og til alle Medlemmer for den i Aarets Lob udviste Interat der fra mange Sider gennem Gaver og Medvirkning esse for Foreningens Arbejde og haabede paa, at det
er ydet en stor Understottelse.
gode Samarbejde maatte fortfoettes i indeværende Aar.
Vi bringer herved en hjertelig Tak til alle, der paa
Under Punkt 2 aflagde kassereren. M. Schröder,
saa mange Maader har ydet deres Vidrag til Vasaren. Kasseberetning. Regnskabet, der var revideret af CasperEn scerlig Tak retter vi til Pressen.
sen og Hell, udviste en kassebeholdning paa kr. 46,25.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Under det nceste
Trækningsliste ved Bortlodningen.
1. Gevinst Nr. 1532
11. Gevinst Nr. 2672 Punkt, der var Bestyrelsesvalg. blev Formanden. Sekre
2.
„
.. 1331
12.
„
„ 2475 tæren. kassereren og en Suppleant genvalgt. Nyvalgt
3.
..
» 3366
13.
..
„ 1445 blev kammerat Caspersen som Næstformand og Froken
4.
..
.. 1259
14.
..
..
826 Hynding som 2. Suppleant. Som Revisorer valgtes kam5.
..
„ 3455
15.
..
.. 2186 meraterne Hell og Nielsen. Som Repræsentanter til
6.
..
.. 1600
16.
..
.. 1200 Fællesmodet i Tinglev valgtes Formanden og kammerat
7.
„
.. 3571
17.
..
„ 1894 Thomsen. Under Punkt Eventuelt vedtoges det at afholde
8.
..
.. 1509
18.
„
.. 2623 et offentligt Agitationsmode i Marts Maaned til hvilket
9.
..
„ 1124
19.
..
„ 3975 man agter at indbyde flere udenbys Talere. Hermed
10.
..
.. 620
20.
„
„ 1263 var Dagsordenen udtomt. Formanden takkede endnu
engang de tilstedeværende Medlemmer for godt Samarbejde samt for den livlige og saglige Forhandling, der
Vester-Sottrup Afdeling
var bleven fort her i Aften.
Efter at Formanden havde udbragt et Leve for
afholder Mode Lordag, den 7. Marts 1931, Aften kl. 8
Foreningen
sluttede Dirigenten Generalforsamlingen ved
hos Cl. Clausen. Stationskroen. Dagsordenen bekendtgores
11-Tiden.
i Forsamlingen.
Bestyrelsen.
P. F. V.:
Bruno Baumann, kasserer.
j
Tandslet Afdeling
I

Lokalafdelingen Tonder

Sonderborg Afdeling
afholder ordincert Mode Onsdag, den 4. Marts d. A.
Aften kl. 8 paa Colosseum.
Voerelset ved Siden af
Restaurationen)
Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer. 2. Protokol. 3. Droftelse og vedtagelse af evtl. Forslag til Fællesmodet i
Tinglev.
4. konfirmationshjoelp.
5. kirkegravene.
6. Forslag omJndforelse af en Taletime. 7. Eventuelt.
Grundet paa den vigtige Dagsorden bedes om talrig
Deltagelse.
Bestyrelsen.

Vekendtgorelse.
Medlemmer af Sonderborg Afdeling der har kon
firmation bedes melde sig hos Formanden As. Petersen,
Dybbolgade 11 eller hos Sekretæren H. Clausen, kastaniealle 6 St. inden den 15. Marts d. A.
Bestyrelsen.

Aabenraa Afdeling
afholdt Torsdag, den 5. Februar, Aften kl. 8, sin aarlige
Generalforsamling i Lorenz Hansens Goestgivergaard.
Formanden, kammerat Gude, aabnede Generalforsamlingen og udtalte sin Gloede over, at saa mange
Medlemmer havde fulgt Indbydelsen. Den fremlagte
Dagsorden blev godkendt. Efter at have valgt kammerat
Peter Thomsen til Dirigent, gik man over til Behandling
af Dagsordenen.

afholder Medlemsmode med Damer Lordag, den 7. Marts
Aften kl. 8, i Ertebjerg kro.
Hovedbestyrelsesmedlemmer H. Petersen og H. Clausen
fra Sonderborg vil vcere til Stede og underholde Deltågerne med Foredrag og Oplcesning.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.
Aleääelelse tra Invaliäensevnet.
Kon8ultstion ior militssre Invalider og 8ssäsnne8 etterIs6te samt k?entesn8sgere vil si en ^ä8enäinZ tts
I^ssvnet^
Kontor i IVlsrts INsaneä l9Zl blive sibolät i

ttaäersleV, ^mtsbuset,
äen 5. 12., 19. oZ 26. Kl. 14 M.
Aabenraa, SVöeksssens Kontor, SonäerHsäe l2,
äen 3.. 10., 17. og 24. Kl. 14^.
I'snäer, ^mtskuset. äen 13. oZ 25. Kl. 14^».
tinglev, l^inZleVbus, äen 20. Kl. 14.
^sgumkloster, ttotel ko^sl, äen 11. Kl. 15^.
I'oktlunä, ^rosck' ttotel, 6en 18. Kl. 16^.
koääinZ, ttotel ksääing, äen 6. Kl. 14»<>.
Invsliäer oZ etterlsäte, ssmt Kentesn8sgere, 8om sn8ker
st Zore LruZ si äi88e Kon8ultslioner, mss 8enest 2 DsZe inäen
clen Osto, pas livilken äe sgter st Zive ^säe, meääele lrivsliäensevnet i SsnäerborZ, til kvilken Konsultation äe sZter st
give ^oäe, kor st Veäkommenäe8 Eliter ksn blive meabrsZt
til Kon8ultstionen.
Kon8ultstionerne — Vetl bvillie ^er ililie er ^ejli^belt
til st blive lseZeunÄerssZt — sttiolc1e8 kun, for 8ssvic1t Nsevnet
rettiäiZt moätsZer ^nmeläel8er til 8smme.
Invaliaensevnet.
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Den nye Forening
for forurettede krigsdeltagere
Et Krav, og et Svar derpaa.
Efter Beretninger i Dagspressen vil det sikkert vcere
vore oerede Loesere og Medlemmer bekendt, at der er
bleven oprettet en ny Organisation — der fortrinsvis
har sat sig til Opgave at varetage krigsinvalidernes
Interesser — og har taget Navnet „Foreningen for forurettede krigsdeltagere".
Denne Forening har tilstillet os Afskrift af en paa
Modet i Tinglev affattet Resolution. Vi gengiver her
enkelte Punkter af Resolutionen, ligesom vi gengiver nogle
af de vcefentligsie klagepunkter.
Den nye Forening agter at tilstille den tyske Rigs
dag og Folkenes Forbund Resolutionen, saafremt den
danske Rigsdag ikke inden Udgangen af April Maaned
giver et tilfredsstillende Svar. Man henviser i Resolutionen til Overenskomsten mellem Danmark og Tyskland
vedrorende Forsorgen for krigsinvaliderne, og dernoest
protesterer man mod den uretfærdige Behandling, som
de krigsbeskadigede er underkastet fra de danske Myndigheders Side, soerlig da fra Invalidenoevnet i Sonderborg
og Invalideraadet i kobenhavn. Og endelig protesterer
man imod at det danske Ministerium ikke har taget hensyn til fremforte klager.
Man vil kunne bevise, at den hidtil benyttede Fremgangsmaade under Invalidencevnets Ledelse har voeret
uretfoerdig og hensynslos, man vil kunne dokumentere
at Myndighederne og Invalidenoevnet tilsidesætter Beviser
og Afskrifter af Sygeakterne, Militoerpas, Stamrulleudtog
osv., og at man fuldstoendig kasserer de hjemlige Loegers
Attester, og dertil bemoerker man, at de fleste ssnderjydske
Loeger, som har deltaget i Verdenskrigen maa betragtes som en hojere Autoritet med Hensyn til Bedsmmelse af Invalidernes Lidelser, end de Statslceger man
lader foretage faadanne.
Endvidere klager man over, at de danske Myndigheder enten sidder de fremforte klager overhorige eller
giver intetsigende Svar, idet de doekker sig bag Invalideloven, der siger, at de trufne Afgorelser ikke tan bringes
for Domstolene.
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Endelig protesterer Resolutionen, som den nye Forenings Bestyrelse har tilstillet os med Onmodning om
Offentliggorelse. mod den goeldende Invalidelov og kroever
en Nyordning indenfor Invalidenoevnet? Ledelse bl. a.
at Acevnets Formand maa vcere en sonderjydsk Lcege,
som har deltaget i Verdenskrigen. Man krcever Ophoevelse af Noevnets Tavshedspligt og et storre Tilsklud til
Invalidekontoret i haderslev.
Hovedbestyrelsen Udtaler hertil:
At der hersker Utilfredshed indenfor krigsofrenes
Rcekker er en gammel kendsgerning. Gang paa Gang
har vor Forening „Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte" offentligt, i Pressen,
ved vore Afdelingers Medlemsmoder og ved Fællesmoder
skarpt paatalt den Fremgangsmaade de administrerende
Myndigheder — Invalidenoevnet og Invalideraadet —
har anvendt overfor krigsinvalider og Efterladte. De
ncevnte Myndigheder har efter vor Mening ikke vist den
fornodne Forstaaelse. ved Bedommelsen af vore kaar.
Men for at gsre Offentligheden opmoerksom paa dette
Forhold behsver man ikke at starte en ny Forening.
I alt voesentligt paapeger ovenstaaende Resolution
de samme Mangler som meget kraftigt blev paatalt ved
vort sidste Foellesmode i Maj Maaned 19Z0. hvor der
til Slut stilledes folgende Fordringer:
1. De bestaaende Love maa prakticeres paa en Maade
der er betryggende for krigsofrene og det danske
Folk voerdigt.
2. Baade gennem Lovgivningsmagten og ad prwat
Vej maa der gives de ssnderjydske krigsofre Beskoeftigelsesmuligheder.
3. Den nuvcerende Lov, der paa forskellige Omraader
meget Haardt troenger til Revision, noget der ogsaa
maa indrommes af Socialministeriet, maa hurtigst
muligt optages til Lovoendring.
Disse Lovcendringer, som her sigtes til, er allerede
for lang Tid tilbage udarbejdet af vor Forenings hovedbestyrelse, vedtaget paa vort forncevnte Foellesmode og
ligger paa Rigsdagens Bord.
Lad os se. hvad Revisionen af Loven vil brmge os.
Skulde alt slaa fejl. ja vel. faa er vi saa heldige gennem
vor Internationale Organisation, som vi er Medlem as,
og i hvis Bestyrelse vor Formand for Hovedorganisationen
har Soede, at faa vor Sag fremmet.
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Den ny Organisation her i Sønderjylland kan kun
virke til Skade; vi trcenger ikke til flere Organisationer,
men i hoj Grad til at holde sammen indenfor een stor
Organisation.
Naar den nystartede Organisation vil tilloegge sig
Abren af det i haderslev oprettede Invalidekonsulentkontor. da er dette fuldstændig misvisende, idet dette
Kontor netop er oprettet paa Initiativ af haderslev Afdeling af „Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede
og Faldnes Efterladte" allerede pr. 1. Juni 1930, hvor
den ny Forening slet ikke eksisterede. Iovrigt er det
ogsaa misvisende, naar den ny Forening i sin Resolution
oplyser, at Staten kun flotter dette kontor med et Tilskud
paa 1000 kr.. idet der af Staten er tilstaaet et Tilskud
paa 1500 Kr., og yderligere har Haderslev Amts- og
Byraad samt den sonderjydske Fond vist stor Aorstaaelse
overfor et faadant kontors Nodvendighed. idet disse In
stitutioner ogsaa yder os en god Stolte hertil, som vi
har al Grund til at voere taknemlige for.
Dette er i korte Trcek Hovedretningslinierne i vort
Foreningsarbejde for at fremme krigsofrenes berettigede
krav, og vi mener, at vi ad denne Vej tjener vor Sag
bedst.
Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte.

Hovedbestyrelsen.

Ciamac.
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I Bureauets ZNode den 22. November i Geneve
vedtoges det at anscette den svejtsiske Statsborger Jean
de Watteville som Forretningssorer.
I samme ZNode vedtoges folgende Beslutning:
Alle Forbund opfordres til maanedlig udtommende
Beretning om alle Begivenheder i de enkelte Lande, som
kan have Interesse for Ciamacs Fredsarbejde. Beretningerne udfoerdiges i 2 Eksemplarer, den ene tilstilles
Formanden, det andet Sekretariatet.
Ved betydningsfulde Begivenheder skal der straks
tilstilles Formanden og Sekretariatet en scerlig Beretning.
Disse Beretninger tilstilles de tilsluttede Organisationer
enten umiddelbart eller gennem ZNeddelingsbladet til
Efterretning med Anmodning om Anvendelse i deres
ZNeddelelsesblad og til Berigtigelse af urigtige Meddelelser,
som kunde voere egnet til at forstyrre Forholdene mellem
Folkene indbyrdes og til at ophidse den offentlige Mening.
Af Hensyn til Beslutningens Vigtighed og til de
praktiske Vanskeligheder, som kunde vise sig ved Gennemforelsen, vil det vcere nodvendigt at behandle Sagen i
Bestyrelses Plenum.
3 Organisationer har bedt om Optagelse:
a) I^ue cie8 ?^ncien8 (^omdattants ?3ciii8te8
(Frankrig).
b) kecäeration 6es Association 6es konctionnsires
Victime 6e la Ouerre (Frankrig).
c) Lonkeäeration Klationale cles ^.nciens Lomet Victimes 6e la Querre.

Disse Ansogninger tilstilles i henhold til Forretningsordenen det franske Udvalg indenfor Eiamac til Udtalelse.
Vedrorende de bulgarske krigsofre er der i December
Folgende Bestyrelsesmedlemmer var til Stede (Franog Januar fort en omfangsrig korrespondance mellem
krig): Pichot. Huber, Oublart (krigsblind). Delsnc. (Tyskland): Roßmann, Pfändner, kazmeier, Boyna. Schmid Sekretariatet og Formanden paa den ene Side og den
(Reichsbund). Lehmann, Riemer (Reichsverband). (Oster- bulgarske Organisation paa den anden Side angaaende
rig): Brandeiß. Hirsch. (Danmark): Andresen. (Ingo- en Erklcering af de bulgarske krigsofre.
Den af Pariser-kongressen til Fordel for de osterslavien): Welimirowitch. (Tjekkoslovakiet): Leppin. de
riaske krigsofre vedtagne Resolution er tilstillet ForbundsWatteville (Fachsekretariat). Bestyrelsesmedlemmerne fra
Bulgarien, Rumcenien og Finland havde undskyldt deres kansler Schober under 22. August 1930. Forbundskansler
Schober modtog Kammeraterne Eassin og Viala den
Udeblivelse.
12. September 1930 i Geneve. De overrakte ForbundsFormanden, Pichot, ledede Modet.
Dagsorden: I. Formandens Beretning om Ciamac kansleren en ny Fremstilling, hvori Pariser-kongressens
Beslutning bragtes i Erindring. Denne krcrvede en Forsiden Aarsmodet i Paris. Droftelse af Ciamacs Politik bedring af de ofterrigske krigsofres materielle Stilling.
og Retning.
Forbundskansler Schober lovede personligt at ville tage
II. Lobende Forretninger:
sia af Sagen. Pariser-kongressens Resolution vedrorende
1. Mndring af Forretningsordenen.
de rumceuske krigsofre er tilstillet den rnmomske RNnister2. Gennemforelfe af Bureauets Beslutninger fra
prcesident under 17. September 1930. De rumcenske Or22. September 1930.
ganisationer blev samtidig underrettet. Den rumceuske
3. Anfogninger om Optagelse.
Regering har endnu ikke svaret.
4. Enquete over de krigsaandsvages Stilling.
Pariser-Kongressens Resolution vedrorende krigs
5. Gennemforelfe af Pariser -kongressens Beslntninofrene i Tjekkoslovakiet har givet Foranledning til to
ger i Henhold til kampen mod Tuberkulosen.
Skridt. I November 1930 har kammerat Roßmann
6. Regnskab
som Vicepræsident for Eiamac haft Lejlighed til at drofte
a) for Ciamac
Sagen med de tjekkiske kammerater. Pariser-kongressens
d) for RIeddelelsesbladet.
Resolution er meddelt Socialministeren i Prag for tre
III. Enkelte Organisationers Anliggender.
Uaer siden. Den tjekkoslovakiske Regering har endnu ikke
1. Ansogning fra den bulgarske Organisation.
svaret. I Anledning af „Bundestag des Bundes der
2. Andragende fra de ofterrigske Organisationer.
Kriegsverlehten" (Reichenberg) vil den til Forbundsdagen
3. Andragende fra den rumoenske Organisation.
"^.d e^!
4. Andragende fra de tjekkoslovakiske Organisationer. delegerede Repräsentant for Ciamac
Delegation for de tjekkoslovakiske Forbund oge Aoretrcede
IV. Aarsmodet 1931.
ved Regeringen for eftertrykkeligt at understotte de stillede
1. kongressens Rlodested.
2. Tidspunkt.
^""ved ..Drnziny"s kongres i Prag var ^amac proe3. Dagsorden.
senteret gennem Vicepræsident Roßmann og ved AarsAf Formandens Beretning fremhceves folgende:
VX. Bestyrelsesmode, Stuttgart 19. og 20. Febr. 1931.
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modet af „federation Nationale des (Üomkattant Kepuklicains" gennem Kammerat Hirsch.
Den 8. September 1930 afholdtes i Geneve en Til
kendegivelse af „Lomite de coordination des ?orces
pacitipues" ved hvilken de fleste af Ciamacs Organisation
var repræsenteret. Den 22. November 1930 afholdt Bu
reauet Mode i Geneve, foranlediget af de spoendte For
hold i Europas internationale Liv. Til Stede var Pichot,
Roßmann, Leppin. Bureauet vedtog folgende Resolution:
Ciamacs Bureau henviser i sit Mode as 22. Novbr. 1930
i Geneve efter en indgaaende Droftelfe af den internationale Situation til Genopblussen af den aggressive
Nationalisme.
Bureauet udtaler, at Ciamacs Arbejde for en bedre
Forstaaelse af de fredelige Forhold mellem Folkene utroetteligt skal viderefores, og bekroefter, at Fortsættelsen af
det loyale Samarbejde mellem de i Ciamac sammensluttede krigsdeltagere ikke kan drages i Tvivl: hverken paa
Grund af Opgavens Vanskeligheder eller Angreb fra
anden Side.
De Ciamac tilsluttede Organisationer har til Opgave
at udbrede Fredens Aand og internationalt Samarbejde
blandt de brede Masser.
Formandens Beretning ndlosie en livlig Debat i
hvilken alle Medlemmer deltog. Under Debatten kom
man oasaa ind paa Mindretalssporgsmaalet og Ciamacs
Forhold til Fidac.
Efter en indgaaende Forhandling af Dagsordenen
vedtoges folgende Resolutioner:
Resolution
vedrsrende Xravet om korssrgelse tor de legemlig
og socialt skabede Xrigsdeltagere og Xrigsokrenes
kortrinsret som kreditor overkor staterne.

Den internationale kestyrelse konstaterer i sit^lode
tor (Ciamac den 20. ?el)ruar 19? 1 med Leklagelse, at de
at den finansielle og okonomiske Krise ramte 8tater er
tillzo^elige til at glemme Krigsotrene og Krigsdeltagerne
saavel som deres privilegerede stilling som fortrins-
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kreditor, som de gennem deres legemlige og sociale
8kader l^ar erhvervet sig. Dette kortrinskrav svarer
til den paadragne 8kade, som indtil nu paa ingen
^Vlaade liar mildnet sig, hverken i sin ^rt. Omfang
eller folgerne og grundet Iterpaa krsever en skonomisk
og social d?odtgore1se. som svarer til den opstaaede
Lrllvervsindskrsenkning kor de beskadigede samt til
balzet at forsorgeren tor de etterladte.
Bestyrelsen understreger dertor endnu engang
Krigsotrenes ved ^.arsmoderne i (Geneve (1925/26),
X^ien (1927), Lerlin (1928), V^arsTavva (1929) og
l?aris (19ZO) tastslaaede urokkelige Krav og vedtager
at minde legeringerne, som s^nes at torglemme eller
bestride dette Krav.

Resolutionens Tekst tilstilles Generalsekretariatet for
Folkeforbundet samt Udenrigsministrene i de til Ciamac
tilsluttede Stater.
Aarsmodet 1931 skal afholdes i Prag i Tiden fra
31. Juli til 2. August med folgende Dagsorden:
Bestyrelsens Beretninger. Referat af kam. Dechamp
(Geneve) om en Sammenligning af Renternes Hojde i
de enkelte Lande, Referater over soerlige Krav for de
Krigsblinde og lungesyge krigsinvalider og forskellige
Forsorgelsessporgsmaal i enkelte Stater, Referater over
Fredssporgsmaalet, Afrustning og Voldgift af kammerat
Roßmann (Tyskland) og Cassin (Frankrig), Referat over
Ciamacs Stilling til de okonomiske Betingelser for Freden
af kammerat Brandeiß (Osterrig! og Professor Blanchard
(Frankrig), Oprettelse af et internationalt Fredsmufeum
ved Folkeforbundet i Geneve af kammerat Hirsch (Osterng) og Fonteny (Frankrig). For forste Gang holdes der
Referat fra efterladte. Fru harnosz (Tyskland) og Fru
Casso (Frankrig) taler om Ungdommens Opdragelse i
pacifistisk Aand.
Bestyrelsesmodet var et nyt Bevis paa det gode
kammeratlige Forhold og den gensidige Tillid blandt krigs
ofrene fra alle Lande, som mnliggor en saglig og rolig
Droftelfe selv af de allervanskeligste Sporgsmaal.
Tonder, Marts 193 l.
Fr. Andresen.

Mindehojen
over de Faldne fra krigen 1914-18 paa Broager Kirkegaard
af Lhr. Ferd. Andresen

Som overalt Verden over. iscer da i de krigsforende Tvivl om, at en Slags koempehoj eller Runddysse ogsaa
Lande, meldte sig ogsaa hos os det uafviselige Onske og vilde virke udmcerket. — her skal indskydes, at naar man
Trang til at rejse vore Faldne et Mindesmcerke. Menig- i Skrift og Tale har truffet den Formodning fremsat, at
hedsraadet tog Sagen i sin Haand. Der overvejedes og vor MiNdehoj skulde vcere tcenkt som en Efterligning af
droftedes om Midler, Plads. Udforelfe m. m. Man Mindehojen over de faldne fra 1864 paa Flensborg
raadforte sig med interesserede; ogsaa udefra modtog vi Kirkegaard, saa er det dog ikke T'lfoeldet. Den Tanke
Hjoelp og Raad. En faadan kcerkommen Hjcelper og har ikke vceret droftet her. — Til sidst endte vore OverRaadgiver blev Museumsinspektor Raben i Sonderborg. vejelser med, at man enedes om at give Mindesmcerket
Med Menighedsraadet var han enig i, at det vilde vcere Form af en Slags kcempehoj eller Runddysse. Denne
smukt at rejse en Sten for hver af de faldne og ligeledes vilde da ogsaa passe godt ind i vort bakkede Landskab
fandt han den udpegede Plads paa den nye Del af kirke- og vcere i god kontakt med vor kulturhistoriske Fortid.
gaarden vel egnet til at rejse Mindesmcerket paa. Han
For i det mindste at skaffe en Del af de fornsdne
foreslog med Henblik paa de mange Sten. der skulde an- Pengemidler til Veje blev der foretaget en Indsamling
vendes, at give Mindehojen Form af en Langdysse. i Sognet. Saa godt som alle vilde give deres Skcerv
Nogen endelig Afgorelse blev dog ikke truffen straks. hertil; der indkom ialt ca. 5000 kr.. Resten tilvejebragtes
Senere traadte ogsaa kunstneren Johan Skovgaard-Icegers- ad anden Vej. Nu kunde Ai bejdet begynde. Der meldte
pris til som Raadgiver. Ogsaa han syntes godt om sig frivillige nok. ingen v>lde her holde sig tilbage. Der
Pladsen ligesom han ogsaa nok kunde sympatisere med skulde bruges 175 Mindesten, nemlig 165. hvorpaa de
Tanken om en Langdysse. Imidlertid var han ikke i faldnes Navne skulde indmejsles, ni med de ni Sogne-
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ZMndehojen med ki ken i Baggrunden.

byers Navne paa og een som en Slags Overligger paa
hojens Top. — ?lu blev der valfartet paa Ager og ved
Strand for at udfinde de bedst egnede Sten. alle fundne
i selve Sognet, utilhuggede Natursten. Vore Landmoend
fra de fjernere liggende Byer: Dynt, Skelde, Gammelgab
og Ilter kappedes om at bringe de kaarede Sten til Be
stemmelsesstedet i Broager. Bonderne fra de ncermere
liggende Byer: Broager, Molmark, Smol og Skodsbol
ivredes om at kore Jord til Mindehojen. Dag efter Dag,
Uge paa Uge var man i travl virksomhed: Vogn ester
Vogn rullede frem med Sten, Lces paa Loes kortes i
tusindvis til hojen. der 'ligesom groede frem af Jorden.
Efter et halvt Aars Tid var korslerne endte. Til Slut
blev hojen belagt med Lyngtorv fra Torsbol Hede.*)
Alt imens korslerne stod paa, arbejdedes der flittigt
med hammer og Mejsel paa de tilbragte Sten bag ved
Kirken. Dette Arbejde var overdraget Stenhugger Iversen
i Sonderborg. Paa hver Sten blev den faldnes Navn
og Fodselsdato indmejslet samt tillige over Navnet ud
hugget et kors. Flere har ment. at dette kors skulde
tydes som et Jernkors. Det har dog intet med Jernkorset
at gore, men skal kun betyde det, som det er: korsets
Tegn!
Da saa hojen havde faaet den paatcenkte Storrelfe:
Forneden 17 m og foroven 9 m i Tvcermaal samt en
hojde af 3 m, og da Navnene paa Stenene var indmejs
lede, blev disse bragte paa Plads. I hojens Fodkant
sattes med beregnede Mellemrum de 9 Sten med Navnene
paa Sognets 9 Byer: Broager, Dynt. Skelde. Gammelgab
Molmark, Iller, Egernsund. Skodsbol og Smol. Udenfor
dem anbragtes i to Rcekker rundt om hojen Stenene
med de faldnes Navne i Grupper horende til de forskellige
Bysten. Broager med 48 Sten og 55 Navne, Dynt med
14 Sten og 18 Navne. Skelde med 22 Sten og 23 Navne,
Gammelgab med 9 Sten og 9 Navne, Molmark med
*) Lyngen synes dog ikke at finde Gromod her; den er for storste
Delen gaaet ud. og kun paa en Del Steder ses endnu nogle smaa Pletter.

3 Sten og 3 Navne, Iller med 18 Sten og 23 Navne,
Egernsund med 3O Sten og 35 Navne, Skodsbol med
14 Sten og 16 Navne og Smol med 7 Sten og 8 Navne,
altsaa 165 Sten med 190 Navne. Den her stedfindende
Uoverensstemmelse mellem Stenenes og Navnenes Antal
hidrorer fra, at faldne Brodres Navne er anbragte paa
samme Sten. Saaledes er der to Sten med hver fire
Brodres Navne (Broager og Iller), to Sten med hver
tre Brodres Navne (Ilter og Egernsund), fjorten Sten
med hver to Brodres Navne (Broager 4, Dynt 3, Skelde 1
Egernsund 3. Skodsbol 2 og Smol 1) og en Sten med
Navn paa Fader og Son (Dynt). Paa hojens Top anbragtes en svcer ercetisk Blok med en vcegt af ca. 5O0O i<A
Paa denne Sten er folgende Indskrift:
Sten satte
Broager Land
Sonner til Minde,
faldne i Krigen
1914—18.
Indskriftens Forfatter er kunstmaler Johan Skovgaard.
Oppe paa hojen plantedes endnu ni smaa Ege.
Meningen med dem har aldrig vceret, at de skulde gro
op til kcempeege, men kun. at de som hjemlige Trceer
maatte staa som et Slags Tag over vort Minde.
Saa var nu det Arbejde soerdigt. hvori alle af fuldt
hjerte havde deltaget, hojen stod der som et dyrebart
Minde om vore faldne og som et varigt Vidne om vor
Taknemmelighed og kcerlighed til de Sognets
der gik Pligtens lige vej med Livet som Indsats. Guds
Fred over dem!
^
„
Indvielsen af Mindehojen fandt Sted ved en Fest
gudstjeneste den 19. November 1922. kirken var stuvende
fuld; ikke alene alle Siddepladser var optagne, men ogsaa
alle Staapladser i alle Gange, i Sakristi og omkring Al
teret var ikke en eneste Plads tom. hundreder af Men
nesker sogte forgceves ind i kirken og maatte vende om.
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IKirken prcedikede Provst Thyssen og Pastor Skjold
borg. Efter endt Gudstjeneste bolgede den store Folkemoengde under klokkernes klang ud over kirkegaarden
hen til Mndehojen. Paa ZNindehojen, hvis store Sten
var doekket med et mcegtigt Dannebrog, afstorede Provst
Thyssen TMndet og overgav det til Menigheden. Pastor
Nissen modtog det i ZNenighedsraadets Navn og holdt
Broager.
Jes Christensen * 9. 8. 79
Chr. Schürmann * 26. 3. 86
Andreas Petersen ^ 2. 8. 96
Chresten Fauerholm * 1. 4. 88
Jens Lund * 5. 9. 95
hans Hansen * 16. 7. 96
Frank Lemke * 19. 1. 96
Kurt Nadolski * 28. 7. 98
Heinrich Thiesen * 11. 4. 90 Brodre
Chr. Thiesen * 25. 1. 93
Valdemar Lohse * 6. 8. 85
Peter Jorgensen * 20. 7. 80
Andres Schwartz * 14.11. 88 Brodre
Otto Schwartz * 19. 12. 94
Christian Lerche * 21. 9. 90
Jorgen Paulsen * 15. 6. 95
Gerhard Schw. Warnecke * 4. 8. 96
Rasmus Jepsen * 27.12.85
Jorgen Cl. Wolff - 7. 4. 84
Rasmus Rasmussen 26. 5. 85
Andreas Nissen * 2. 2. 91
Andreas Lassen * 18. 7. 88
Christian Hansen * 30. 9. 95
Johan A. Schmidt * 28. 5. 85
Georg Rlarguart * 6. 8. 80
Hans Slot *28. 10. 90
Carl Schumann * 3. 3. 95
Johan Petersen * 20. 1. 95
Carl Helming * 20. 2. 87
Friedrich Hansen * 10. 3. 90
Peter Gndmann * 9. 1. 85
Theobald Schwarz * 9. 11. 87
Johannes Schwarz * 11.3.89. ^ .
Fritz Schwarz * 1. 2. 91
^
Jens Schwarz * 26. 1. 92
Carl Rathje * 18. 10. 78
Thomas Hansen * 15. 5. 92
Peter Wegerslefs * 15. 8. 96
Christian Hansen * 13. 3. 86
Heinrich Hansen * 13. 1. 89
Christian Jorgensen * 18.6.87 ^ .
Hans Jorgensen * 18. 8. 88
Hans Allerelli * 29. 9. 88
Heinrik Lausen * 8. 9. 91.
Asmus C. Kiel * 6. 3. 95
Johannes Petersen * 14. 4. 96
Jens Peter Tychsen * 16. 11. 78
Rasmus Petersen * 3. 8. 86
Thomas Bertelsen * 9. 9. 79
TNathias Johannsen * 5. 1. 98.
Amandus Franzen * 16. 9. 88
Bernhard Sander * 17. 3. 83
Jorgen Jensen * 14. 12. 97
Toge Tychsen * 23. 7. 71
brodre
Jens Tychsen * 6. 6. 93
-vroore
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Slutningstalen. idet han henvendte sig med en Tak til
Hjoelpere, Raadgivere og Deltagere i dette Arbejdes Udforelse. Og medens saa kirkeklokkernes blide Toner
kimede ud over Landskabet skiltes den mcegtige Skare
stille og alvorsfuldt ad.
Nedenstaaende bringer vi Navnene paa de faldne i
Broager Sogn:

Gammelgab.
Vilhelm Jacobsen * 26. 2. 80
Claus Christensen * 13. 1. 97
Peter Jensen * 21. 5. 92
Hans Andersen * 18. 12. 98
Lorens Abrahamsen * 15. 9. 98
Otto Rau 2. 9. 86
August Paulsen 26. 6. 89.
Nis Sibbesen * 17. 10. 87
Vilhelm Jacobsen 26. 10. 97
Skodsbsl
Skelde.
Valdemar Nicolajsen * 28. 5. 92
Frederik Lehmann * 10. 12. 96
August Raguse * 17. 8. 81.
Thomas Brock * 18. 11. 98
Frederik RI. hansen * 29. 11. 79
Lorens Jacobsen * 31. 3. 97.
Jens Lorenzen * 8. 7. 92
Hans H. Petersen * 8. 12. 94
Jens Christensen * 7. 2. 89
Peter Struck * 23. 3. 93
Rasmus Christensen 6. 6. 84
Lorens Hoffmann * 11. 12. 95
Christian Tychsen * 12. 2. 85 Brodre Christen Jepsen * 27. 4. 88
Jacob Tychsen 22. 8. 95.
Nis C. Nissen * 14. 6. 88
Hans Christensen * 26. 2. 93
Hans Clausen * 7. 1. 92
Brodre
Peter Lorenzen * 28. 4. 87
Andreas Clausen 15. 5. 96
Peter Lorenzen * 12. 12. 94
Niels Kjoer * 16. 11. 89
Christian Lassen * 5. 4. 94
Asmus Nielsen * 16. 4. 94
Peter A. Hansen * 20. 11. 94.
Friedrich Otto * 6. 8. 88
Nis Hansen * 22. 3 86
Heinrich Tolle * 7. 4. 77
Otto G. Volf * 7. 3. 92
Brodre Hans Busch * 6. 3. 74
Gustav Volf * 28. 3. 95
Haus Wegerslefs * 15. 6. 96
Jorgen kjceld * 2. 12. 85
Jller.
Philip Jensen " 10. 3. 98
Rasmus Rasmussen * 8. 1. 92
Hans C. Hansen * 13. 3. 91
Peter Christian Hansen * 3. 9. 86
Paul Reschad * 7. 5. 96
Christian Paulsen * 21. 2. 88.
Christian Mathiesen ^ 31. 5. 97
Andreas Vrad * 14. 11. 76
Nicolaj Lehmann * 19. 2. 94
Christian Hansen * 1. 10. 78
Hans I. Johannsen * 21. 12. 87
Christian Asmussen * 25. 11. 90
Dynt.
Peter Thomsen * 7. 5. 90
Thomas Nielsen * 20. 6. 76.
Ludvig Lorsin * 27. 11. 95.
Nis Nielsen » 17. 12. 84
Anders Lauritzen * 8. 8. 96
Peter Nielsen ^ 18. 10. 81
Lorens Hansen * 7. 5. 86
.
Jens Rasmussen * 23. 8. 93
Andreas Hansen * 10. 4. 90 !
Nicolaj Christensen " 25. 7. 75 Fader
Johannes Hansen * 21. 3. 92 l
Andreas Christensen*28.12.96 Son
Henrik Hansen * 2. 5. 94
>
Peter Rlathiesen * 23: 3. 88
Hans Clausen * 26. 3. 98
Hans Damm 11. 10. 86
Peter Iwersen * 29. 11. 73
Christian Christensen " 4. 6. 96
Lorens Gorrigsen * 12 12. 81
Lorenz Andresen " 28. 5. 88
Christian Pohlmann * 1. 6. 98
Christian Andresen * 13.8. 89
Peter Jensen * 21. 5. 92
Peter Jorgensen * 17. 6. 84
Peter Stolling ^ 20. 4. 82
Jorgen Schmidt * 4. 1. 91
Christian ZNoller * 3. 4. 85.
Peter Nielsen * 17. 6. 82
Johan Gregersen * 16. 9. 82^
Andreas Hogh * 25. 8. 92
Peter Gregersen * 10. 11. 88 > Brodre Rasmus Schmidt * 16. 6. 82
Jorgen Gregersen * 21. 7. 911
Johannes Hansen * 7. 9. 93 Brodre
Rasmus Hansen * 15. 10. 94
Nlslmark.
Egernsund.
Hans Schmidt * 2. 9. 84
Johann Schürmann " 9. 10. 93
Frands Frandsen * II. 8. 79
Karl Hattesen " 2. 2. 83
Henrik Jessen * 18. 7. 83

Smol.
Christian P. Hansen * 17. 5. 82
Christian A. Hansen * 1. 10. 78
Hans Jorgensen 22. 2. 98
hans Christensen * 25. 8. 97
Christian Christensen*15.5.96
Valdemar Tegwald * 19. 3. 83
Jorgen Rathje * 21. 7. 96.
Andreas Jessen * 16. 2. 82.
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hans h. Christiansen * 20. 5. 98
Michael Mosch * 8. 9. 96
Peter Petersen * 27. 4. 91
Peter Bojsen * 6. 2. 98
Carl Marschallek - 1. 11. 78
Jacob hansen. * 26. 2. 86
hans Rathje 15. 6. 81
Peter Monster
26. 11. 94
Otto Weiß * 12. 1. 84
Friedrich Pawlowski * 22. 11. 70
Rasmus Sorgensen ^ 4. 11. 97

„Krigs-Invaliden"
Frih Gregersen * 27. 8. 92
Lorenz Schwarz * 11. 6. 95 Brodre
Ernst Schwarz '' 28. 6. 97
Richard hansen * 17. 8. 75
Jens hansen
1. 2. 97
Nicolai Volf
7. 9. 78
Brodre
Henrik Volf
8. 11. 95
August Volf
Willi Evald 8. 8. 98
August Paulsen 29. 11. 93
hans Petersen 8. 11. 97

Nr. 1
Peter h. Duus 8. 1. 95
Thoge Gregersen ^ 3. 2. 92
karl Blomgreen * 10. 12. 88
hans Mojsen * 15. 8. 96
hinrich Rommensen ^ 26. 8. 74
Friedrich Struckmann * 16. 10. 76
Christian Petersen ' 17. 1. 93
Jacob Oerter " 26. 8. 95
Friedrich Pustal * 5. 12. 95
Soren Schwarz * 27. 12. 83
Brsdre
Peter Schwarz " 26. 7. 87

er dode eller levende. Mange af disse menes at opholde
sig i Rusland eller paa endnu fjernere Steder paa JordKasernen i Spandau, som rummer Navnene paa alle kloden, og adskillige af dem har vel deres Grunde til
ikke at give sig til kende.
Tysklands krigsdeltagere
Korsene med indskriften „Afsender Anna".
I en Bygning i Spandau ved Berlin huses et af
Et stort og pietetsfuld Arbejde er betroet Afdelingen
Verdens storste Bogholderier, i hvert Fald Verdens mest for de tyske Soldatergrave. Staten bevilliger aarlig
tragiske Bogholderi, husets Bestemmelse var oprindelig Penge til disse Graves Vedligeholdelse, og desuden ydes
at skulle tjene som Kaserne for et af de projsiske Garde- Bidrag af mange private Organisationer. Naturligvis
regimenter. Men da Haandvoerkerne i 1915 endelig var volder det ikke scertige Vanskelighed at vcerne om de
fcerdig, var de Folk som skulde have beboet huset, blevet Grave, som findes indenfor Tysklands eget Omraade,
optagne andet Steds - paa Flanderns, Nordfrankrigs men for de Titusinde af Faldne, som hviler i fremmed
eller østfrontens Valpladser. Ingen feltgraa Soldater Jord, var Opgaven til at begynde med ncesten uloselig.
kom nogensinde til at gaa ind gennem Portene. Fra Nu er forlcengst fra samtlige de Allieredes Lande overdet Ojeblik, kngen sluttede eksisterer det kejserlige Garde- sendt til Tyskland Lister med Stedfortegnelser. Alligevel
regiment overhovedet ikke.
er det stadig svcert for det tyske krigsbogholderi at angive
I Stedet for de levende Tropper, Millioner af Navne. Gravpladsen for alle de Faldne. Mange Steder i NordAlligevel blev - og er huset i Spandau paa sin frankrig staar paa mange Grave et simpelt kors med
Vis en kaserne. Under krigen indrettedes her nemlig Ordene ..Afsender Anna".
hvad vil det sige? Dette, at man i den Faldnes og
Kontorerne for Stamrullerne over det vaabendygtige
derefter
i den Begravedes kloeder kun har fundet en
Mandskab, senere hen endvidere kontor for EentratefterKonvolut,
paa hvis Bagside stod de Ord, som derefter
retningsvcesenet for Faldne og for krigergrave samt en
blev
Indskriften
paa korset. „Afsender Anna" — der
Afdeling for de Faldnes Efterladenskaber, huset i Spandau rummer med andre Ord enhver faktisk Oplysning i findes utallige saadanne i Nordfrankrig, opkastede i hast
det blodige Opgor. Alle Krigens tyske Tabslister opbe- paa Stedet, hvor blodige Dyster Stod. Men ellers har
varedes i dette vceldige Bogholderi, hele det Materiale man i Arkivet i Spandaukasernen saa gode nummererede
er samlet, som har udgjort Grundlaget for Opgorelfen Fortegnelser over samtlige kirkegaarde i Udlandet, at det
af. hvad krigen kostede Tyskland i Menneskeliv, og som i de fleste Tilfcelder er muligt for den Faldnes Efterladte
at finde hans Gravplads. Endogsaa over for de storste
den Dag i Dag ikke er endelig foerdig.
Massegrave - i en enkelt i Frankrig, den storste af dem
Mange Skcebner opklaret, men 200000 er lige dunkle. alle hviler over 30.000 tyske Soldater - har man udarEfter Fredsslutningen voksede Arbejdet yderligere. bejdet Planer. Og nu skal det store Arbejde udfores at
Da begyndte Rapportene at indlobe fra de udtallige holde dem saa smukke som muligt, det eneste Monument,
Fangelejre rundt i de Allieredes Lande. Japanerne, som der kan soettes over de stakkels Ofre for Verdens
er i Besiddelse af en til Tyskernes Natur svarende Grun- storste Tragedie.
dighed. havde omsorgsfuld optegnet alt angaaende de kun Minutter at skaffe Besked om den enkelte Saarede.
tyske Fanger, som var faldet i deres hoender. og RapOgsaa for de. der blev faaret i krigen og indlagt
porterne fra dem angav for den enkelt Fange hver eneste
paa
hospitaler, findes der en Afdeling i Spandau, og
Sygdomsart. ja, hver eneste Straf. Franskmandene derden
er
saa velorganiseret, at det kun krcever faa Minutimod havde vceret mere summariske. Udfor Navnene paa
de Fanger, som var afgaaet ved Doden i de franske ters Arbejde at finde frem i det bestemte Tilfcelde. der
Fangelejre, var blot sat et Kors, og da oven i kobet onfkes Oplysning om. Denne Afdeling har efter krigen
adskillige kors var bleven anbragt forkert, er det hoendt, voeret af scertig Betydning. Ved dens hjcelp har mange
at „den Oode" er vendt tilbage, og til Gengceld har det Soldater kunnet bevise deres Ret til at oppeboere Jnvavist sig. at andre har maatte indrulleres paa Listen over lideerstatning af Staten, og paa den anden Side har
Afdelingen kunnet bistaa Staten i Tilfoelde. hvor der
Savnede.
rejstes
uberettigede krav. Det tyske Organisationstalent
Ved hjcelp af den officielle Liste over den tyske
Manddom og Ungdom, som drog i krigen, har Boghol forncegter sig heller ikke paa dette Omraade.
Mest romantisk er. for saa vidt man kan tale om
derikasernen i Spandau ved Gennemgang af Regiment
Romantik
i dette Tragediernes hus. den Afdeling, som
for Regiment. Armekorps for Armekorps, konstateret, at
har
at
gore
med de Effekter, som er opsamlet paa Stagover 1 Million Soldater, der opgives som „savnede",
markerne,
og
hvortil der ikke senere har meldt sig no^en
har fundet Doden. Men endnu staar tilbage over
Ejer.
Der
er
Lommeboger, Ure og Ringe, Breve, For200 000 Forsvundne, om hvilken man ikke ved, om de

Verdens mest tragiske Bogholderi.
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eningsmcerker. og altsammen er det omhyggeligt rubriceret og etiketteret med Oplysninger om hvor og naar
og af hvem, det er fundet. Takket vcere kontorets Virk
somhed har det store Flertal af disse Effekter efterhaanden
fundet Vej til de Faldnes Efterladte, men endnu er der
dog en Mcengde faadanne Minder at fordele.
Gulduret fra New-Zealand.
For ikke faa lcenge siden hcendte det, at kontoret
modtog en Pakke fra Nem-Zealand. Det viste sig at
indeholde et Guldur. Afsenderen, som ikke opgav sit Navn.
berettede, at han havde faaet Uret af en faaret tysk
Soldat, som dode i hans Arme efter at have bedt ham
sende Uret til hans Hustru hjemme i Tyskland. Alen
Soldaten fra New-Zealand havde beholdt Uret. til nu
Samvittigheden ikke lod ham i Ro. I Brevet, som bar
Vidne om den oprigtigste Anger, var Navnet paa Urets
retmæssige Ejer omhyggeligt angivet, og det voldte derfor ikke kontoret synderlig Ulejlighed at sende det kcerkomne Minde til den faldnes Enke.
En Dag kom en Bonde fra Sydtyskland kil kasernen
i Spandau. Han havde rejst den lange Vej bare for at
fe den Aland, som, havde sendt ham hans faldne
Drengs Ring.
Sonnen var, sagde han. hele hans Ejendom, alt,
hvad han havde brudt sig om her i Verden, og nu vilde
han gerne vide lidt mere om hans sidste Time. hvor
han faldt og nu laa begravet. Takket vcere Registrene
kunde den gamle Bonde faa sit Onske opfyldt, og han
rejste fra Spandau lidt lykkeligere i Sinde end han var
kommet.
I Skuffer og paa Hylder gemmer Huset i Spandau
Viden om Millioner af ulykkelige Skcebner, Beretninger
om faldne Mcend, der var i deres bedste Alder, og om
Inglinge, hvis lofterige Bane blev brat afskaaret. Det
er Verdens sorgeligste Bogholderi, som her fores. Men
det mildner dog ogsaa mange Efterlevendes Sorg.
(Efter Socialdemokraten)

Aabenraa-Urek i krigergraven.
Hvem har det tilhort?
Ara «Zentralnachweisamt für kriegerverluste und
Kriegergräber" har Politikontoret i Aabenraa mod
taget Meddelelse om, at man ved en af Franskmcendene
foretaget Overflytning paa krigerkirkegaarden ved Ravin
der Hoyers, Azannes, i Departementet Meuse, i en tysk
Soldats Grav har fundet et Solv-Lommeur og nogle
Pengestykker, paa Uret var indgraveret Navnet "I. Thorsmark, Aabenraa", og det har Numret 27427—4.
Det opgivne Nummer paa Uret er Forretningens
Kassenummer, og det er muligt fortceller Hr. Thorsmark
..Hejmdahl". at han ved Gennemgang af sine Boger kan
finde Navnet paa den. han i sin Tid har solgt Uret til.
Skulde det ikke vcere muligt, vil hau söge at faa oplyst,
om der ikke findes et andet Nummer paa Uret, hvorefter
han lettere vil vcere i Stand til at finde Ejermanden.
Det synes saaledes at vcere Mulighed for, at en as
de mange ukendte Soldater identificeres i sin Grav, og
at hans Paarorende faar at vide, hvor han hviler.

I

Sonderborg Afdeling

Det bekendtgores herved, at Formanden for Sonverborg Afdeling trceffes hver Torsdag fra kl. 71/4
til 81/4 Efterm. i kastaniealle 6, St.

I

Side 7
Aabenraa Afdeling

Det af Aabenraa Afdeling afholdte offentlige Mode
Fredag, den 27. Marts fik et udmcerket Forlob. Der
var modt et lille Hundrede Personer, da Formanden,
kobmand Gnde, Aabenraa, aabnede Modet og bod velkommen. Efter fcerlig at have budt de modte Talere
velkommen, gjorde han Forsamlingen opmcerksom paa,
at dette Mode ikke var tcenkt som et Slags Protestmode,
men som et Oplysnings- og Agitationsmode.
Efter at Fr. Sorgensen. Aabenraa, var valgt til
Ordstyrer, blev Ordet givet til Medlem as Jnvalideraadet
kammerat H. Mortensen, Haderslev, der gav en Beretning over Hovedbestyrelsens Arbejde i det forlobne Aar.
Taleren viste scerlig hen til det af Hovedbestyrelsen udarbejdede Lovcendringsforflag til Lov Nr. 100 af 29. ZNarts
1924. Forslaget omfattede ialt 34 Lovændringer. Disse
Mndringer er efter at have vceret til Udtalelse baade
hos Ncevn og Raad fremlagt paa Rigsdagens Bord.
Han beklagede scerlig vort Lovforslags udsatte Behandling
til Efteraaret, der skyldtes til Dels visse indtrufne Omsicendigheder. ligesom Socialminister Steinckes Sygdom
vel ogsaa var at fore tilbage til Lovforslagets Udslettelse.
Taleren betegnede ellers Forslaget som Helhed at vcere
gunstigt for krigsinvaliderne og efterladte. Det havde
jo vceret godt om vor Lov var kommen til Behandling
nu. scerlig efter den sidste Nedskcering, en Folge af Pris
tallets Nedgang, havde det voeret paatrcengt, da Forsorgen
i og for sig langt fra paa mange Omraader er tilstrcekkelig. Han omtalte bl. a. ogsaa den internationale Sam
menslutning ..Eiamac", der tceller 3 Millioner Medlemmer
og omfatter 11 Lande. Denne Sammenslutning virker
ogsaa for krigsofrene her i Danmark. Den virker endvidere for Oprettelsen af en international Lov for alle
Lande, der har Krigsofre. Til Slut omtalte Taleren
Invalideraadets Virksomhed. Det bestaar af fire Medlemmer, hvor det fjerde Medlem var krigsinvalidernes
Reprcesentant og som stod med tre Stemmer mod sig.
Det var hans Onfke om Raadet efter vort Forslag maatte
blive suppleret med et femte Medlem og at dette Medlem maatte blive besat af vor Forening.
Herefter blev Ordet givet til kam. Lcerer Thomsen,
Haderslev. Han skildrede de store Organisationers Sammenhold i Forhold kil vor Sammenslutning. Disse store
Organisationer er, trods mange Vanskeligheder, stcerke
og har haft stor Indflydelse paa mange store og betydningsfulde Sporgsmaal. Der har ikke vceret Tegn paa
Splittelser paa Grund af politiske og sociale Forhold.
Han paapegede stcerkt Nodvendigheden as at holde sam
men. Vi maa undgaa Splittelse, kun Enighed gor
stcerk, og det maa vi holde paa. Den ny Forening, der
kalder sig „de forurettede" sejler under falsk Flag. Naar
det kommer til Stykket saa er vi alle forurettede og bor
derfor alle slutte os sammen. Han betegnede vor Forsorgelse som god, den blev blot saboteret af Myndig
hederne. Der bliver ikke Ro indenfor krigsdeltagerne,
for der er sket en gennemgribende Abndring af Administrationen. Han opfordrede alle til at undgaa en Split
telse. men animerede til Sammenhold.
Nceste Taler var Viggo Hansen. Haderslev, Medlem
af Jnvalidencevnet i Sonderborg. Han holdt en kraftig
og velunderbygget Tale og rettede en skarp kritik mod
den Behandling, krigens Ofre bliver til Del. Taleren
gik skarp i Rette med Myndighederne. Mange af An-
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sogningerne bliver uretfærdigt behandlet. Vi maa gaa
imod den fordomte af Loegerne praktiserende Tilvænningspolitik, han sluttede med en kraftig Appel til ubrodeligt
Sammenhold til Vcern om kammeraternes Krav og tilbod
alle Hjoetp og Raad.
Efter de officielle Talere fandt der en Diskussion
Sted, hvor forskellige kammerater og Medlemmer af den
ny startede Forening havde Ordet. At den storste Del
af Forsamlingen var enige med kammeraterne Gude og
Fr. Sorgensen, at den ny Forening kun er til Skade i
Stedet for til Gavn for vort foelles Vel. er der vist ingen
Tvivl om.
Modet sluttedes ved 11 Tiden.

I

Afdeling Tonder

I

Tender Afdelings Generalforsamling i Goodtemplarhuset var forholdsmæssig godt besogt. Formanden kam.
Ar. Andresen fremhcevede i sin Beretning, at det forlobne
Aar havde voeret et arbejdsrigt Aar. Det store Sommerstcevne og Basaren var endnu i frisk Erindring. Ara
alle Steder af Landsdelen er der indgaaet Tilkendegivetser over den store Tilfredshed med Sommerftcevnets Aorlob. Det skriftlige Arbejde har voeret overordentligt Omfangsrigt. Der har maattet skrives mange Ansognwger
for Medlemmerne vedrorende de forskellige Forhold. Det
er iojnefaldende. at der i den senere Tid i mange Tilfoelde
er optraadt Vanskeligheder med gamle Saar paa Grund
af Betcendelse m. m. Formanden omtalte den nydannede
Forening af forurettede krigsinvalider og oplyste, at
Meddelelserne som var gaaet gennem forskellige Aviser,
at der skulde voere opstaaet en Rcevne i vor Organisation
er urigtig. Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede
og Faldnes Efterladte berores ikke af den nye Forening.
Under 14. Marts d. A. er der meddelt Hovedbestyrelsen fra Socialministeriet, at Forslag til 2Endringer i
Lov Nr. 100 om Forsorgelse af militære Invalider og
saadannes Efterladte i de fonderjydske Landsdele forst
kan ventes fremsat i noeste Rigsdagssamling. Forslaget
er f. T. under Udarbejdelse i Ministeriet. Naar Arbejdet
hermed, der har beroet paa Brevveksling med Invalidenoevnet og Invalideraadet, er skredet videre frem, vil
Ministeriet troeffe Bestemmelse om mundtlig Forhandling
med Foreningen. Forsamlingen udtalte sin Beklagelse
over at Forslaget ikke kunde komme frem i indeværende
Rigsdagssamling. Forsinkelsen skyldes sikkert Socialminister Steinckes Sygdom. Formandens Beretning godkendtes.
kasserer Boysen aflagde kasseberetningerne over
Sommerstcevnet, Basaren og den lokale Kasse. Regnskaberne var reviderede og befundet rigtig, kasseberetningen godkendtes.
Valgene gav folgende Resultat:
Andresen, Formand. Jernbanefunktionoer Andreas
Rielsen. Næstformand. Hans Boysen, 1. Sekretcer. kobmand Hoffmann, 2. Sekretcer. Guldsmed Fischer, kasserer. Fru Scheel og Fru Rohe, Suppleanter, kobmand
Niels Jensen og Barber Willy Otto, Revisorer. Bogholder Hans Boysen, som har vceret kasserer i over 10 Aar
onskede ikke Genvalg, hvilket Formanden beklagede. Han
udtalte en hjertelig Tak til Boysen for sin mangeaange
fortrinlige Regnskabsforing. Som delegerede til Delegeretmodet i Tinglev valgtes Fru Scheel. Boysen henholdsvis Fischer. Efter Behandling af forskellige Understottelsesandragender sluttedes Generalforsamlingen.

Nr. 1

Skodborg-Zels Afdeling
Krigsinvalideforeningen for Skodborg. Jels og Omegn
afholdt forleden Generalforsamling paa Banegaarden i
Skodborg. Formanden. Hans Tandrup. Skodborg. bod
velkommen og gav Oplysninger om sidste Aars Arbejde
baade indenfor den lokale Afdeling og indenfor Hoved
bestyrelsens Omraade. Formanden forelagde derefter Aoreningens Regnskab, som i det forlobne Aar viste enFremgang paa 35 kr. Den samlede kassebeholdning udgor
nu 263 kr. Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Derefter foretoges Valg; af Bestyrelsen afgik efter
Tur Formanden Hans Tandrup, Sekretæren Peter Frochr.
begge af Skodborg og Revisor Niels Ebbesen. Jels. Alle
tre genvalgtes. Som Repræsentanter til Aarsmodet i
Tinglev valgtes Hans Tandrup. Skodborg. og Gotfred
Buchardt. Jels; som Stedfortrædere Chresten Bertelsen.
Skodborg. og Hans Moller, Jels. Under Forskelligt
udspandt der sig en livlig Diskussion over den Maade,
hvorpaa Invalidenoevnet behandlede Invalidernes fremsorte klager, det maa beklages, at krigslidelserne ligesom
mere er kommen paa Afstand.
Formanden oplyste til Slut. at han havde modtaget
Indbydelse til. og havde overvceret Haderslev Forenings
10-Aars Stiftelsesfest med Faneindvielse, han skildrede
Festens Forlob, som paahortes med allerstorste Interesse.

Augustenborg Afdeling
afholder ordinoer Generalforsamling Torsdag, den
9. April d. Aar» Aften Kl. 8 paa Hotel Solyst Augustenborg.
Dagsorden:
1. Aarsberetning. 2. Bestyretsesvalg islg. Vedtcegterne.
3. kasseberetning. 4. Eventuelt.
Efter Generalforsamlingen Foredrag af Formanden
for Amtsorganisationen og Medlem af Hovedbestyrelsen
Hans Petersen-Sonderborg og A. O.'s Sekretcer H. Elausen-Sonderborg.
Der afholdes gratis kaffebord.
Alle krigsinvalider, Efterladte og Enker bor mode
talrig, da der foreligger vigtige Ting til Behandling.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

^leääelel8e kra Invaliäensevnet.
Konsultation ivr militære Invaliäer og saaäannes efterlaäte samt l^nteanssZere vil as en l^IäsenäinZ kra I^sevnets
Kontor i ^pril sstaaneä I9ZI blive afliolät i
tlsäersIeV, ^mtskuset,

äen 9., 16.. 2Z. oZ 30. Kl. 14»o.
/^sbenrss, L^Zeksssens Kontor, LonäerZsäe 12,
äen 7.. 14.. 21. og 28. Kl. 14^.
I'snäer, ^mtskuset, äen 8. oZ 24. Kl. 14^o.
l^inzleV, l'inzlevkus, äen 17. Kl. 14.
^«Sumkloster, ttotel ko^al, äen 15. Kl. 15^.
l^oMunä, ^roscli' Hotel, äen 10. Kl. 16^.
ksääinZ, ttotel koääing, äen 4.*) Kl. 14»<>.
Invaliäer og efterlaäte. samt kenteansogere, som onsker
at Zore 6ruZ as äisse Konsultationer, maa senest 2 DaZe inäen
äen Dato, pas livilken äe agter at give ^säe, meääele lnvaliäensevnet i 8onäerborZ, t!I nVilken Konsultation äs aZter at
Zive ^oäe. son at Veäkommenäes ^kter kan blive meäoraZt
til Konsultationen.
Konsultationerne — ^eä liVilke äer ikke er I^ejli^keä
til st blive IseZeunäerssZt — aslioläes kun, kor saaviät I^ssvnet
rettiäiZt moätaZer ^nmeläelser til samme. I^valiclensevnet.
5) Anmeldelse til Konsultationen i kioääinZ maa af I^ens^n
til äe 2 forste Baaske-I^elliZäaZe koreliZZe veä I^sevnet senest
äen 1 ^pril.

.Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - S»nderborg. Kastaniealle6, St.; udtommer een Gang maanedlig. og koster 15 Sre pr. Eksemplar.
Trykt i I- E. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg. Telefon 245.
Eftertryk af .Lrigs-Hnvaliden" med kildeangivelse er tilladt.
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for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar.?

-i»

Sen 1. Maj Ml

Dagsorden til Aoellesmodet i Tinglev
Sondag, den 10. Maj 1931, Formiddag kl. 9
i Andr. p. Hansens Gceftgivergaard
1. Fcrllesnwdet aabnes pr. kl. 9 Form. af Formanden.
2. Valg af Ordstyrere og 2 Sekretcerer jfr. § 9 i Centralforeningens Vedtcegter.
3. Nedsættelse af et Udvalg til Mandatprovelse (Delegerede fra Afdelinger, der resterer med 2 kvartalers
Bidrag til hovedkassen, har i H. t. § 4. 4. Stk. i Lokalafdelingernes Vedtoegter ingen Stemmeret).
4. Formandens Beretning over Foreningens Virksomhed i det sidste Aar.
5. Hovedkassererens Beretning og Foreloeggelse af det
reviderede Regnskab for Aaret 1930 til Godkendelse.
Blomsterfondens
Regnskab for Aaret 1930 foreloegges
6.
i revideret Stand til Godkendelse.
7. Beretning fra Mandatprovelfesudvalget.
8. Behandling af de fra Lokalafdelingerne indgaaede
Andragender:
a) Aabenraa Afdeling foger om Bevilling af et Belob paa 100 Kr. til Agitation.
b) Haderslev Afdeling stiller Forslag om, at Dagpengene for Repræsentanter til Fællesmoder nedsoettes fra 13,— til 10 — kr. pr. Repræsentant. Bestemmelsen troeder straks i kraft ved Vedtagelsen.
9. Droftelse vedrorende dette Aars Sommerstævne. Afdeling haderslev ansoger om. at Sommerstævnet afholdes i Haderslev.
10. Avissporgsmaalet (Licitation). Valg til Bladudvalget.
11. Valg. (Der afgaar af Bestyrelsen: Roestformanden
M. Petersen-Aabenraa, Hovedkassereren H. MortensenHaderslev. 1. Sekretæren H. Ctausen-Sonderborg, H.
Friedrichsen-Toftlnnd og Suppleant Fru L. SorenfenSonderborg samt Revisor H. Hansen-Osby.
12. Eventuelt.

8. Aargang
Bekendlgsrelse

Jnvalidencevnet har ingen Ret til at udbetale en
Invalide- eller Enkeforsorgelse til en Helbredelsesanstalt til Dcekning af Udgifterne ved paagceldendes
Ophold paa en saadan, men skal udbetale Forsorgelsen til den forsorgelsesberettigede eller dennes Befuld

mægtigede.
I denne Anledning har Socialministeriet under 7. Februar 1931 tilskrevet folgende:
„I Skrivelsen af 5. Oktober f. A. har Invalidenoevnet
for Ministeriet forelagt Sporgsmaalet om. hvorvidt Roevnet med srigorende Virkning kan udbetale den krigsenke
N. N. af A. tillagte krigsenkeforforgelse. for Tiden stor
75.00 kr. om Maaneden, til kassereren paa Sindssygehospitalet i Middelfart til Dcekning af Udgifterne ved
den paagceldendes Ophold sammesteds, saaledes at kun
det eventuelle Overskud udbetales den paagceldende til
fri Raadighed.
Det fremgaar af Sagen, at paagceldende Enke siden
den 13. Juli 1929 har vceret indlagt paa Sindssygehospitalet i Middelfart, at vedkommende Sygekasses Betaling
af Udgifterne ved hendes Behandling paa Hospitalet er
ophort den 1. Juli 1930, at hendes Forsorgelseskommune.
A. kommune, derefter har voerget sig ved at afholde de
ommeldte Udgifter i Henhold til Fattiglovens § 61, og
har rejst krav om, at de paagceldende Udgifter fremtidig
afholdes af den hende tillagte krigsenkeforforgelse, samt
at Enken har ncegtet at ville afgive kvittering for Modtagelsen af Forsorgelsen, idet hun som Grund herfor har
anfort, at hun ikke anser Opholdet paa Hospitalet for nodvendigt og derfor ikke onfker at anvende Forsorgelsen til
kl. 121/2 Middag afbrydes Forhandlingerne og Bor- Betaling as Hospitalsophold.
dene doekkes til Fællesspisning. Prisen er 2,25 kr. pr.
Det er endvidere oplyst, at Politimesteren i B. har
kuvert.
vcergret sig ved at imodekomme Ncevnets Anmodning om
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at foranledige Enken umyndiggjort, da det af de om hendes Sindstilstand tilvejebragte Oplysninger, nemlig Loegeerklæringer af hhv. 5. Oktober 1929 og 31. Juli 1930
fra Overloegen paa Middelfart Sindssygehospital, ikke
fremgaar, at hun paa Grund af Sindssygdommen eller
anden sjoelelig Forstyrrelse er uskikket til at varetage sine
Anliggender, eller at hun befinder sig i en saadan Tilstand, at hun ikke vil voere i Stand til at sorstaa Betydningen af Sporgsmaalet om hendes Umyndiggorelse.
I denne Anledning skal man efter stedfunden
Brevveksling med Invalideraadet og Direktoratet for
Statens Sindssygehospitaler meddele, at Socialministeriet maa holde for. at saalcenge ncevnte Enke N. R.
ikke er umyndiggjort, kan Ncevnet kun udbetale den
hende tillagte Forsorgelse mod kvittering af hende
selv eller den. til hvem hun giver behorig Fuldmagt
til at modtage Forsorgelsen, jsr. Lov Nr. 100 af
29. Alarts 1924 § 33."
Det manglede jo ogsaa bare, at krigsosserforsorgelsen
saaledes skulde kunne beslaglægges til Fordel for en kommnne. At Invalidenoevnet har gjort Forsog paa at saa
en saadan stakkels Enke erklæret for umyndig, er en ufmagelig Fremgangsmaade, og dette kan ikke voere Noevnets
Opgave, idet denne Institution netop er oprettet for at
varetage krigsofrenes Interesser, jsr. § 1, i Invalidencevnets Instruks af 30. Januar 1926.
Haderslev, i Marts 1931.
H. Mortensen.

I

Ara Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen afholdt Sondag den 12. April 1931
ordinoert Bestyrelsesmode i Andreas Hansens Gcestgivergaard i Tinglev.
Til Stede var: Andresen-Tonder, Mortensen-Haderslev. M. Petersen-Aabenraa, H. Elauseu-Sonderborg. H.
Petersen-Sonderborg, Friedrichsen-Toftlund, Hartkops-Logumkloster, Simonsen-Bolderslev og Suppleanterne Fru
Schulh-Haderslev og Fru Sorensen-Sonderborg.
Formanden, Ar. Andresen-Tonder, aabnede ved 9
Tiden Modet og bod de modte Hovedbestyrelsesmedlemmer
velkommen. Alle havde givet Mode. Den fremlagte
Dagsorden blev vedtaget.
Til Punkt 1 aflagde Formanden Beretning om Eentralforeningens Virksomhed siden sidste Hovedbestyrelsesmode. Han meddelte bl. a., at han paa en Henvendelse
til Socialministeriet angaaende vort Lovforslags Behand
ling i Rigsdagen havde modtaget Svar fra Socialministenet, at saasnart vort 2Endringslovsorslag i noer Fremtid
kom til Behandling, vilde vor Forenings Repræsentanter
saa Foretrcede. Imidlertid indlob der Meddelelse om, at
Lovforslaget, efter uforudsete indtrufne Omstcendigheder,
sandsynligvis forsk vilde komme kil Behandling straks efter
Rigsdagens Indkaldelse til Esteraaret. En af de ind
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trufne Omstændigheder er sikkert Socialministerens pludselig indtraadte Sygdom. Formandens Forslag om at
söge Foretroede hos Statsminister Stauning, der efter
Bekendtgorelfe i pressen skulde voere til Stede i Tinglev
i Dag den 12. for at overvoere det sonderjydske Haandvoerkermode, blev vedtaget.
Man forfogte forskellige Gange at henvende sig til
Tinglevhus, hvor man til sidst fik Efterretning om. at
Statsministeren i sidste Ojeblik var bleven forhindret i at
komme til Stede. Da der i det hele taget slet ingen
Rigsdagsreproesentanter var til Stede, maatte man op
give Foretagendet.
Man beklagede i hoj Grad denne Udsoettelse af vort
Lovforslags Behandling, fcerlig da den sidste Reducering
isolge Pristalssaldet havde en Behandling voeret nodvendig.
Til Punkt 2 fremlagde Hovedkassereren de forskellige
Regnskaber, for Hovedkassen og Blomsterfonden. Begge
Regnskaber, der var reviderede og fundet for rigtige af
Revisorerne, blev af Hovedbestyrelsen enstemmigt vedtaget
at indstille dem til Godkendelse paa Fcellesmodet i Tinglev.
IHenhold til Bedtoegtens § 14, 2. Stk., er kassereren
pligtig til ak lade tegne en kantionssorsikring. Hovedkassereren havde i denne Anledning indhentet Tilbud fra
Selskabet ..London", der tilbod en kautiousforfikring paa
2000 kr. til en aarlig Proemie paa 15 kr. Tilbudet
blev vedtaget.
Man besluttede at afholde Fcellesmodet i Tinglev
Sondag, den 10. Maj d. A. i Andreas Hansens Goeskgivergaard, Formiddag kl. 9 (se Dagsordenen andetsteds
i Bladet).
Under Punkt 4 behandledes en Roekke Andragender
der indstilledes til Fællesmodets Afgorelfe, ligeledes be
villigede man et Par Sygehjcelpsunderftottelfer.
Det udmoerkede Mode sluttedes efter at man endnu
havde droftet den nyoprettede Forening under Navnet
„Foreningen for forurettede krigsdeltagere", hvor Hoved
bestyrelsen fuldtud kunne sanktionere med det Standpunkt,
der var blevet taget fra vor Forenings Side. Dagsordenen var dermed udtomt og Formanden sluttede Modet
med en Tak for den gode og saglige Forhandling, dette
Mode havde voeret Genstand for, og han vilde haabe,
at dette maatte boere sine Frugter til Gavn for vor Organisation.
^c-

Uddrag af

Lovforslag kil Enkeforssrgelsen
Enkerenten onskes sorhojet til 125,-- kr. maanedlig
ligeledes Bornerenten for det forste Barn til 35,— kr.
maanedlig. (Se Enkernes Begrundelse).
Enkernes Begrundelse for en Renteforhsjelse.
Grunden til at vi soger Enkerenten sorhojet nu er
den, at vi, efter at der i de senere Aaringer er sket store
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Afdrag i de i Henhold til HH 23 og 31 i Lov ??r. 100
hjemlede Tilloeg (f. Eks. Afdrag for en Enke med et
Barn 25.50 Kr. mdl. ikke er i Stand til at klare Eksistensen. Vore Vorn er i en Alder fra 14 til 24 Aar, netop en Alder, hvor de staar i deres Uddannelse og ikke
har nogen Indtcegt; en Del Vorn er paa Grund af de
vanskelige Beskæftigelsesmuligheder arbejdslose. en Del
aftjener deres Voernepligt og endelig er en Del i Loere.
paa Skoleuddannelse o. l. Med det 18. Aar bortfalder
efter den nugoeldende Lov Bornesorsorgelsen. men den
egentlige Forsorg paahviler fremdeles Moderen under
de foranncevnte Forhold, hvor Barnet ingen Fortjeneste
har.
Enkerne kan saaledes ikke klare sig med den lille
Enkesorsorgelse, men maa bukke under i Mangel af det
nodvendigfte til Livets Opretholdelse, samtidigt lider ogsaa Enkernes Helbred under en saadan Kamp for Tilvcerelsen. De knap tilmaalte Renter tillader ikke at Enkerne kan faa Hjoelp af nogen Art fra anden Side. idet
der stadig henvises til, at de har Enkerenten at leve af.
Vi maa saaledes selv udfore alt Sy- og Reparationsarbejde, der forekommer i Hjemmet, f. Eks. male, tapetsere
polstre opslidte Mobler, reparere Skotoj. foretage kakkelovnsrengoring. Havearbejde. Troehugning o. m. a. Arbejde
som der i almindelige Husholdninger holdes Haandvcerker e. l. til.
Hvis en Embedsmand eller Arbejder i Statens Tjeneste, der beklceder en livsfarlig Stilling, forulykker ved
sit Arbejde, faar paagoeldendes Enke en meget stor Forsorgelse. krigstjeneste er det mest livsfarligske Arbejde
Staten kan stille sine Borgere overfor, og Enkeforforgelsen bor derfor ogsaa vcere i Forhold til andre Statstjenestemands Enkerenter. At Forsorgeren er falden i
krigen betyder for de efterladte 100 "/y Erhvervstab.
Iovrigt vil den onskede Forhojelse af Enkerenten
ikke udgore voesentlig Merudgift for Staten, da Enkernes
Antal er dalet betydeligt siden krigens Afslutning, dertil
kommer, at om faa Aar er saa godt som alle Enkeborn
voksne og deres Rente af den Grund inddraget.
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Der skal tages Hensyn med Enkens Alder, saaledes
at Renten forhojes med Alderen, idet man maa gaa ud
fra. at oeldre Enker vanskeligt kan fortjene noget ved
Siden af Renten og derfor har svcert ved at klare sig.
Enker, der ved Indgaaelse af nyt Mgteskab har
modtaget en Affindelsessum i Henhold til § 28, og hvis
Abgteskab paany oploses ved Mandens Dod, skal atter
kunne faa tilftaaet Enkerente, som for Indgaaelsen af det
sidste Abgtefkab. (Dette sker ogsaa f. Eks. i Tyskland.)
Loven maa indeholde Bestemmelse om, at Udgifterne
til de af krigsinvaliderne fremskaffede Lægeerklæringer
i Anledning af deres Anfogning om Renteforhojelse. i
alle Tilfoelde refunderes de paagceldende as Invalidencevnet.
§ 21, b og d. Forsorgelseu maa kunne tilstaas efter
Barnets 18. Aar, naar paagceldende Barn er arbejdsudygtigt paa Grund af Svagelighed eller naar vedkommende Barn er under Uddannelse paa Skole o. l. og
derfor afskaaren fra at fortjene noget.
§ 28. Efter Lov Nr. 740 af 1. December 1920 om
midlertidig Forsorgelse af militcere Invalider og saadannes
efterladte i de sonderjydske Landsdele, som blev aflost af
Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924. var Affindelsen for
Enker, der indgik nyt A5gteskab, afhcengig af visse Trangsbestemmelser, medens Lov Nr. 100 hjemler en saadan
Asfindelse uanset paagceldende Enkes okonomiske Forhold.
I Tiden fra 1920 til 1. Juli 1924 har en Del Enker,
som har indgaaet Abgteskab, ikke faaet tilstaaet den omhandlede Affindelfe, hvilket vi maa finde uretfærdigt over
for disse. Der maa derfor indfores en Lovbestemmelse,
hvorefter disse shv. Enkers Sager paany kan optages,
for eventuel Tilstaaelse af en Affindelsessum i Lighed
med Bestemmelserne ester den nugceldende Lov.
Tlogle faa Enker, der ligeledes ikke har faaet tilkendt
den omhandlede Affindelsessum, da deres Undersaatssorhold ved A5gteskabets Indgaaelse ikke var rigtig klarede,
bor der ligeledes soges Lovhjemmel for. at de kan faa
en saadan Asfindelse efterbetalt.

Maade, at der her alene er Tale om at tilsikre bestemte
Kredse af Befolkningen Adgang til at stille Krav i Medfor af Lovbestemmelserne og faa disse fyldestgjort efter
de givne Regler. Tvcerlimod medforer Anvendelsen af
Af Povl Holck, Formand for Invalideforsikringsraadet Forsikringsprincips paa naturlig Maade, at en Roekke
krav stilles til og Forpligtelser loegges paa de forsikrede
(Efter „Socialt Tidsskrift")
og denne Side af Socialforfikringslovgivningen maa ikke
overses, men derimod netop betragtes som Sidestykke til
Under den Udvikling, som har fort til Givelsen af Retsprincipet.
Socialforsikringslove. har Bestræbelserne voeret rettet imod
Anvendelsen af Forsikringsprincips — og det i og
at slaa fast, at denne Lovgivning i Modscetning til For- for sig nafhcengig af den Form for Midlernes Tilvejesorgslovgivningen hviler paa det saakaldte Retsprincip, bringelse, som i det enkelte Tilfcelde er valgt — forer
d. v. s. at en i Loven angiven kreds af personer har med sig, at der ogsaa af Hensyn til de okonomiske ByrRet til en bestemt Erstatning, saafremt vedkommende op- der, som Forsikringen paaforer den enkelte og Samfundet
fylder de fastsatte Forsikringsbetingelser og har voeret i Lovbestemmelserne trcesses Foranstaltninger til Sikring
Genstand for et efter ydre kriterier paavifeligt Tab af af, at Forsikringens Midler ikke nnodigt belastes med
den bestemte Art, som Loven foreskriver.
Udgifter. Da imidlertid Retsprincipet tilsikrer de sorsikDette, paa Forsikringsgrnndlag at tilsikre den ube- rede Erstatning efter fastsatte Regler i Anledning af en
midlede Del af Befolkningen Erstatning efter faste Takster bestemt Trangsaarsag. vil Hensynet til Forsikringens Okoog efter bestemte Trangsaarsager. har naturligvis maattet nomi i Hovedsagen vcere indskrcenket til at söge Bespavoere en begyndende Socialsorsikringslovgivnings umiddel- relser opnaaet paa den Maade, at Trangsaarsagen soges
bare Formaal, og maa fortsat vcere et Hovedformaal fjernet, saaledes at Betingelserne for Opnaaelse af Erstat
ning ikke kommer til Stede eller ophorer at vcere til Stede,
for denne Lovgivning.
Men den almindelige Anerkendelse af Retsprincipet d. v. s. at forebyggende Foranstaltninger er Midlet til al
som Grundlag for Socialforsikringen betyder paa ingen voerne om Forsikringens Okonomi.

Forebyggelsens Plads indenfor
Invalideforsikringen
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Anvendelse af forebyggende Foranstaltninger ligger
saaledes indenfor Rammerne for Socialforsikringen, og
del maa endda fremhoeves, at forsk den effektive Anvendelse af Forebyggelse gor Socialforsikringen fuldt rationel.
Alene det, at de af Socialforsikringen omfattede Per
soner er forpligtede til at underkaste sig de indenfor den
enkelte Forsikringsgren egnede forebyggende Foranstalt
ninger, tilforer Socialforsikringen en etisk Voerdi, ikke blot
ved at faftslaa, at der altsaa ikke kun er Tale om at
gore sit retmæssige krav goeldende. og at den enkeltes
krav maa ses i Forhold til alle de forsikredes berettigede
Interesser, men tillige ved at understrege, at der af Hensyn til Forsikringens Midler, d. v. s. af Hensyn til alle
andre forsikrede maa stilles Krav kil den enkelte, gaaende
ud paa at saa Aarsageu til hans Fordring paa Forsikringen ophcevet.
Denne Forpligtelse til at underkaste sig forebyggende
Foranstaltninger af Hensyn til Forsikringen staar desuden
i Pagt med den forsikredes egne egentlige Interesser, idet
han naturligvis er langt bedre stillet, hvis hans Stilling
kan oendres saaledes, at han ikke loenger opfylder de Betingelser med Hensyn til Trangsaarsag, som Socialforsikringen normalt kroever. Og igennem dette Sammenfald af Forsikringens og den forsikredes Interesser foreligger der — i hvert Fald teoretisk — et sundt Grundlag
for at saa praktisk Resultat af forebyggende Foranstaltninger.
Forebyggelsesideen falder desuden godt i Traad med
Hensynet til det almindelige Krav om sund Okonomi som
naturligt maa stilles til Forvaltningen af de betydelige
Midler. som Socialforsikringen angaar. Ikke alene vil
forebyggende Foranstaltninger kunne vcerne Forsikringens
ZNidler — og dermed er disse Foranstaltningers Hensigtsmoessighed i og for sig tilstrækkelig begrundet — men
de vil ofte tillige voere i Stand til at tjene videregaaende
Hensyn og Interesser, idet Gennemforelsen af saadanne
Foranstaltninger i sig selv indeholder Muligheden for at
skaane Samfundshusholdningen for Udgifter og tilfore
den nye Voerdier.
Toenker man sig eksempelvis en Invaliderentenyder
oploerk til eller anbragt i Erhvervsvirksomhed, som paagceldende fuldtud kan bestride, vil man se at Gennemsoreksen heraf ikke alene vil gavne Forsikringens ZNidler
ved at spare en Udgift til Rente og formindske en Risiko
men tillige vil medfore det samfnndsokonomisk set betydningsfulde Resultat, at en Person overflyttes fra den
Gruppe, som har Hjoelp til Underhold behov, og tilbagefores til den Gruppe, som kan tjene Samfundet ved sin
Arbejdsydelse.
Efter saaledes at have set, at forebyggende Foranskalkninger har en naturlig og selvfolgelig Plads indenfor Socialforsikringen, endda saaledes, at videregaaende
Interesser end de strengt forsikringsbetingede samtidig
plejes, er det Hensigten her i korte Hovedtrcek at se lidt
noermere paa. hvilken Plads disse Foranstaltninger har
haft, har og foreslaas at skulle have indenfor Invalideforsikringen.
Da Invaliditet ikke kan siges at vcere et nsoranderligt Vegreb, naar den soekkes i Forhold til den invalideredes Arbejdsevne, saaledes som Invalideforsikringsloven
gor det, idet en Roekke Invaliditetstilstande kan paavirkes
ved Hjoelp af egnet Behandling maa man paa Forhaand
vente, at forebyggende Foranstaltninger paa dette Omraade i Lovbestemmelserne har saaet en fremtrædende
Plads.
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Den forske Invalideforsikringslov indskrcenkede sig
imidlertid i det voesenklige til at give Regler om Helbredelsesforanstaltninger, som de forsikrede efter Lovens §20
var pligtige til paa Forlangende af Invalideforsikringsfondens Direktion at underkaste sig. saafremt en truende
Invaliditet kunde asvoerges, eller indtraadt Invaliditet
hoeves eller dog nedsoekkes under Trediedelsgroensen, d.v.s.
saafremt der forelaa invalideforsikringsmoessig Indikation
for Ydelsen. I Bestemmelsen ncevntes alene kur og
Pleje, hvilket fortolkedes ikke alene som egentlig Syge
husbehandling, men ogsaa omfattende Ydelse af kunstige
Lemmer og anden Specialbehandling, Gennemforelsen'af
disse Foranstaltninger sikredes ved Bestemmelsen i § 23,
hvorefter Undladelse af at underkaste sig Behandling kunde
medfore hel eller delvis Fortabelse af Renten. Udover
noevnke Bestemmelse, der som anfort omfattede alle forsikrede, d. v. s. baade Rentenydere og Ikke-Rentenydere,
indeholdt 1921-Loven soerlige Bestemmelser om Foran
staltninger overfor Rentenydere, Foranstaltninger, hvis
Ydelse ikke var betinget af den invalideforsikringsmoessige Indikation. Disse Bestemmelser vedrorte derfor ikke
forebyggende Foranstaltninger i egentlig Forstand, men
maa ses som Udtryk for Onsket om ved humane Foranskalkninger at komme de daarligsk stillede kil Hjoelp. Bestemmelserne indeholdtes dels i Lovens § 16, hvorefter
Invalideforsikringsretten kunde bestemme, ak der skulde
ydes Bandager, kunstige Lemmer, Briller og lignende
Hjoelpemidler, der skonnes formaalskjenlige til at bode
paa tilstedeværende Invaliditet, og dels i Lovens § 24,
hvorefter Direktionen for Invalideforsikringssonden efter
noermere af Ministeren fastsatte Regler kunde anvende et
begroenset Belob til Vedligeholdelse af Bandager, evtl.
til Ryanskaffelse samt til Oploering til Fordel for Rentenydere.
Det karakteristiske ved 1921-Loven var, at den med
Hensyn til forebyggende Foranstaltninger lagde Hovedvoegten paa Helbredelsesforanstaltninger, medens den vedrorende andre mulige Foranstaltninger indskrcenkede sig
til at tillade Oploering af Rentenydere, d.v.s. af de
daarligste.
Denne Tilstand oendredes i nogen Grad ved den nugoeldende Lov Nr. 197 af 16. Juli 1927, der samtidig
forenklede Forvaltningen af de forebyggende Foranstaltninger, som henlagdes under Invalideforsikringsraadets
Forretningsomraade.
Det understreges, at Forebyggelse i egentlig Forstand
ikke er begroenset til Helbredelsesforanstaltninger, men tillige kan opnaas gennem sociale Foranstaltninger. Den
nugoetdende Lovs § 20 omhandler Oploering, Kur og
Pleje, herunder Modtagelse af og Opovetse i Brugen af
Bandager, kunstige Lemmer, Briller, Sygevogne og andre
Hjoelpemidler, og disse Foranstaltninger er de forsikrede
— baade Rentenydere og Ikke-Rentenydere — pligtige
at underkaste sig, saafremt Raadet skonner, at en truende
Invaliditet kan afvoerges, eller at indtraadt Invaliditet
kan nedsoettes under en Trediedel, d. v. s. saafremt der
foreligger invalideforsikringsmoessig Indikation. Og til
yderligere Understregning af Vigtigheden af Oploering bestemmer Paragraffens tredie Stk., at Raadet kan forlange,
at vedkommende skal tage Ophold udenfor Hjemmet, saa
loeuge en Oploering varer.
En anden Landvinding for Forebyggelsesideen indeholdes i Bestemmelsen i § 24, Stk. 2, hvorefter der kun
kan udredes Belob til Arbejdsmaskiner o. lign. kil forsikrede og Rentenydere, saafremk invalideforsikringsmoessig
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Indikation foreligger. Tilmed nojes Loven ikke med at
hjemle Adgang til at ivcerkscette og bekoste forebyggende
Foranstaltninger, men tcenker tillige paa at sikre de eventuelt ved Helbredelsesforanstaltninger og Oplcering indvundne Resultater ved at trcefse Bestemmelser om Arbejdsanvisning for de forsikrede, jfr. Bestemmelsen i § 20.
Stk. 3, hvorefter Ministeren bemyndiges til efter For
handling med Invalideforsikringsraadet at virke for at
skaffe Arbejde til de forsikrede i saadanne Stillinger i
Statens og kommunernes Tjeneste eller indenfor det private Erhvervsliv, som de paagceldende stormes egnede
til at udfylde*). De sociale Foranstaltninger er desuden
nu ligestillet med de andre i § 20 ncevnte Foranstaltninger,
dels med Hensyn til Adgangen til. saalcenge Foranstaltningen udenfor Hjemmet varer, efter § 22 uden Fattighjcelps Virkning at faa Hjcelp af vedkommende kommunale
Kasse til Underhold af de Personer, som de bevislig forsorger, dels med Hensyn til Bestemmelserne i § 23 om
Forbrydelse af Rente.
Endelig skal ncevnes, at Direktoren for Sygekassevcesenet i Medfor af § 17. Stk. 2. efter Forhandling med
Invalideforsikringsraadet i ganske scerlige Tilscelde kan
bestemme, at der af fremtidig Rente forskudsvis udbetales
en Rentenyder indtil to Aars Rente paa een Gang, saafremt invalideforsikringsmcessig Indikation foreligger. Herved aabnes der i rene Undtagelsestilfcelde en beskeden
Adgang til Starthjcelp for Invalider.
Loven indeholder desuden Bestemmelser om scerlig
Adgang til Hjcelp for Rentenydere, svarende til den celdre
Lovs Bestemmelser.
Endnu et Led er fojet til kceden af forebyggende
Foranstaltninger, idet Invalidesorsikringsraadet i Marts
1928 af Sundhedsminister Dr. med. Rubow er blevet
bemyndiget til at fremskaffe Oplysning om og udove
vejledende Virksomhed — baade i lcegelig Henseende med
Hensyn til Valg af Erhverv — overfor Born under 15 Aar.
Ikke mindsk det sidst fremdragne Forhold er fra et Forebyggelsesstandpunkt af megen Vcerd og betegner desuden
et dristigt Skridt til Fordel for Forebyggelfesideen, idet
Raadet har faaet Bemyndigelsen til Trods for, at Born
ikke er invalideforsikrede og derfor falder udenfor det
Omraade. som Loven formelt vedrorer.
Mar man alligevel har taget dette Skridt, er det i
Erkendelse af, at de yngste Aldersklasser, hvorfra Forsikringen hvert Aar faar Tilgang, egentlig maa opfattes
som hypothetisk forsikrede, og at det paa ingen Maade
kan vcere Forsikringen ligegyldigt, hvorledes Tilstanden
— baade helbredsmæssigt og erhvervsmæssigt — er i
disse Aargange. Man er desuden klar over. at forebyggende Foranstaltninger i scerlig Grad har Udsigt til
gunstigt Resultat overfor de helt unge, som gennem rettidig Indgriben har en rimelig Mulighed for at blive
fort ind i Baner, hvor Invaliditeten ingen eller saa godt
som ingen Rolle spiller i erhvervsmæssig Henseende. Og
endelig maa de ncevnte Foranstaltninger overfor Born
siges at vcere Udtryk for Erkendelsen af, at det er sund
Okonomi at scette ind netop overfor de yngste. Og ud
fra et Forebyggelsesstandpuukt er det naturligvis rationelt
at gribe ind overfor Ondets Rod og i videst mulig Omsang söge at forhindre Tilgangen af daarlige Risici.
Set i Forhold til 1921-Loven byder den gceldende
Lov paa betydelige Fremskridt vedrorende Forebyggelse.
Mens man tidligere saa at sige med Hcenderne i Skodet
*) I Medfor af denne Bestemmelse har Ministeren bemyndiget
invalidesorsikringsraadet til at virke for Arbejdsanvisning for Invalider.
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afventede det Tidspunkt, da en forsikret blev saa daarlig,
at Betingelserne for Rentenydelse var til Stede, frembyder
den gceldende Tilstand Mulighed for gennem Indsamling
af Materiale om Forekomsten af invaliderende Lidelser
hos Born og unge Mennesker i Tide — eller i hvert
Fald tidligere end forhen — at kunne gribe ind og derigennem hindre Indtrcedelsen af de Betingelser, som berettiger til Oppebcerelse af Rente — til Glcede og Gavn
baade for de forsikrede og for Forsikringens Midler.
Mens man tidligere alene kunne ivcerkscette Oplcering
overfor Rentenydere, altsaa overfor dem, som havde mistet
2/3 af Erhvervsevnen, kan man nu anvende dette virksomme og egnede Middel overfor alle de forsikrede, saafremt invalidemcessig Indikation foreligger. Mens man
tidligere anvendte Belob til Bedring as Erhvervsevnen
ved Hjcelp af kur og Pleje. Oplcering m. m. uden at
rore en Finger for at sikre det opnaaede Resultat gennem
forsikredes Anbringelse i egnet Stilling, har man nu Adgang til at söge saadan Anbringelse ivcerksat. Mens
man tidligere praktisk talt ikke raadede over Midler til
at yde en oplcert Arbejdsmaskiner, er der nu Adgang til
at tilvejebringe saadanne. Og mens man tidligere ikke
kunde stille Midler til Raadighed til Start af Virksomhed
kan man nu i visse Undtagelsestilfælde og med stcerkt
begrcenset Belob yde saadan Hjcelp.
Som man ser har 1927-Loven tilfort en Rcekke nye
Bestemmelser, som scerlig med Hensyn til Forebyggelse
betyder en Landvinding, og som i hojere Grad end for
soetter Forebyggelsessporgsmaalet under Debat. Denne
Debat og den gennem Aarene indvundne Erfaring viser,
at den bestaaende Tilstand vel betegner et vigtigt Skridt
i Retning af at sikre forebyggende Foranstaltninger den
Plads i Solen, som tilkommer dem. men at der endnu
staar adskillige Vcerdier til at redde ved videre Skridt ad
de betraadte Veje.
Herom kan man danne sig en Forestilling ved at se
paa de Bestemmelser, som Socialminister k. k. Steincke
har bragt i Forslag i den for Rigsdagen forelagte Socialreform, hvor det her behandlede Omraade omhandles i
Afsnittet: Forslag til Lov om Folkeforsikring, og ved at
scette sig ind i den som Bilag 4 til Folkesorsikringssorslaget trykte 1ste Betænkning. afgivet af ..Det af Socialministeriet under 13. Marts 1930 nedsatte Udvalg angaaende Vansoreforsorg m. v."
De soreslaaede Bestemmelser forer Linien videre i
Retning af forebyggende Foranstaltninger og understreger
disses Vigtighed ved en Rcekke nye Bestemmelser.
Det sikrest mulige kendskab til Forekomsten af inva
liderende Lidelser hos Born og unge Mennesker — den
notwendige Forudsætning sor egentlig Forebyggelse —
foreslaas tilvejebragt gennem Indberetningspligt, idet
Forslagets § 63 bestemmer, at det paahviler enhver Lcege,
forsaavidt Hospitaler angaar Overlcegen, der under Udovelsen af sit Kald hos Personer under 30 Aar iagttager
Lidelser, der skonnes at have medsort eller i en overskuelig
Fremtid at ville medsore en vcesentlig og ikke blot forbigaaende Nedscettelse af Erhvervsevnen, at afgive Indberetning til Invalideforsikringsretten. Tilsvarende Indbe
retningspligt paahviler Skoler, forsaavidt angaar Elever
i den undervisningspligtige Alder. Fra ncevnte Indberetningspligt undtages aaudssvage, blinde og dove, om
hvilke scerlige Regler bringes i Forslag i Loven om offentlig Forsorg. Samtidig understreges, at Born under
15 Aar og forsikrede af egen Drift kan foge Bistand hos
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Retten, saafremt de anser Erhvervsevnen forringet eller
udsat for at forringes som anfort.
Vigtigheden af forebyggende Foranstaltninger overfor
Born slaas fast derigennem, at ogsaa Born er forpligtet
til at underkaste sig Foranstaltninger efter Invalideforsikringsrettens Skon. og at Udgifterne ved Foranstaltninger
overfor Born — selvom de ikke er forsikrede — udredes
af Invalideforsikringens Midler, og Betydningen af disse
Foranstaltninger understreges meget stoerkt ved Bestem
melserne i Forslagets § 60, Stk. 7, om, at Retten i Tilfcelde af Vcegring fra rette vedkommende kan henlede det
sociale Udvalgs Opmærksomhed paa Sagen efter Reglerne
om Bornevoern. idet denne Bestemmelse hviler paa den
Opfattelse, at Undladelse af at lade et Barn underkaste
hensigtsmæssig Behandling kan betragtes som Vanrogt.
De hidtil kendte og anvendte forebyggende Foranstaltninger genfinder man i Forslaget, men dertil er fojet
en ny Bestemmelse om. at der efter Invalideforsikringsrettens Bestemmelse foruden som hidtil til Arbejdsmaskiner
ogsaa kan ydes Hjoelp til Ivoerkscettetse af selvstændig
Virksomhed og anden Hjcelp til Opnaaelse af Beskæftigelse.
Alen ved Siden af den Udbygning af de hidtil anvendte sociale Forebyggelsesforanstaltninger, som bringes
i Forslag, foreslaas kredsen af de personer, som saadanne
Foranstaltninger, kan komme til gode, udvidet, idet Forslaget ikke opretholder de hidtil gceldende Bestemmelsers
krav om invalidesorsikringsmcessig Indikation som Betingelse for Ivoerksoettelse af forebyggende Foranstaltninger,
men derimod lcegges Vcegten paa, om der er Fare for,
at en vcesentlig og ikke blot forbigaaende Nedsættelse af
Erhvervsevnen vil indtrcede i en overskuelig Fremtid,
hvis Foranstaltninger undlades, eller om en saadan
Nedscettelse afErhvervsevnen ved faadanneForanskaltninger
vil kunne bedres betydeligt. Ved dette Forslag til 2Endring understreges Vcerdien af forebyggende Foranstaltninger, idet man erkender, at Ikke-Indgriben overfor
Invaliditetstilstande saavel under Hensyn til Invaliditeten
som under Hensyn til Invalidens personlige Forhold
rummer en vcesentlig Fare baade for Samfundet og den
enkelte, og at det ogsaa er i Forsikringens Interesse, ak
der gribes ind. ja saa meget, at Forsikringen bor afholde
de dermed forbundne Udgifter — og staar sig ved det — i
Stedet for som nu at maatte afslaa saadan Hjcelp. indtil
det Tidspunkt indtrceder, da der er Fare for Indtrcedelse
af Invaliditet i Lovens Forstand — og hvor Udsigterne
til at afvcerge den truende Risiko er forringede.
Sammenligner man nu Forsikringsforslagets Bestemmelser med de nu goeldende, vil man iagttage, at de
foreslaaede er mere rationelle end de bestaaende.
Man faar gennem Indberetningspligten et solidt
Grundlag for efterhaanden at faa indarbejdet et rationelt
System til Oplysning om Forekomsten af invaliderende
Lidelser blandt de yngste og yngre Aargange af Befolkningen, mens man nu ad Frivillighedens Vej forsoger
at skaffe Oplysningerne — men uden siorre Held. Man
faar med andre Ord et Grundlag for efterhaanden at
kunne gribe forebyggende eller blot vejledende ind, mens
man nu ofte er henvist til at forsorge at bistaa Titfcelde,
som allerede lcenge har voeret uden Forbindelse med ratio
nelle Foranstaltninger. Man faar Adgang til overfor
Born at ivoerkscette og bekoste egnede Foranstaltninger,
hvor man nu kun kan give gode Raad og ofte er ude af
Stand til at give Anvisning paa. hvor Forceldre kan
faa de nodvendige Midler fra. Man faar Adgang til at
yde Hjcelp til Ivcerkscettelse af selvstcendig Virksomhed i
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de Tilscelde, som ad den Vej har rimelig Mulighed for
at klare sig ved egen Hjcelp, mens man nu er afskaaret
fra dette Middel og henvist til at söge andre — og
maaske i det enkelte Tilfoelde mindre egnede — bragt i
Anvendelse. Man faar endelig Adgang til at gribe ind
overfor Tilfoelde, hvor Udsigterne til Invalidens Genrejsning er störst, mens man nu er henvist til at arbejde
med de Tilfcelde, som har de mindre Muligheder.
Ved Siden as at voere rationelle er forebyggende
Foranstaltninger Udtryk for sunde okonomiske Principer,
og Ökonomien staar i Forhold til den mere eller mindre
fremtrcedende Plads, man tildeler Forebyggelsen. Naar
man betcenker, at selv stcerkt invaliderede Personer efter
Erfaringen her hjemme fra saavel som fra Udlandet
gennem egnede Helbredelfesforanstaltninger, gennem Oplcering eller Tilvoenning og ved Hjoelp as Anbringelse
ved specielt Arbejde kan bringes til at udfore normalt
Arbejde og tjene normal Lon, synes det aldeles klart
— og det hvad enten man ser paa det fra et Samfundssynspunkt eller et snoevrere Forsikringssynspunkt — at
Foranstaltninger, som i videst mulig Omfang og paa
tidligst mulig Tidspunkt kan fore Invaliden ind i egnet
tonnet Erhverv, ikke alene er okonomisk forsvarlige, men
ogsaa lonnende.
Af det her anforte vil ses, at den hidtil skete Udvikling har givet Forebyggelsestanken en stadig mere frem
skudt Plads indenfor Invalideforsikringen, og at Folkeforsikringssorslaget forer de sunde okonomiske Principer.
som Forebyggelse er Udtryk for, et betydelig Skridt videre.

Social Tjeneste
Fortsat Artikel fra Nr. li, 7. Aargang

(Slut)

En saadan Indvending er formentlig kun af tilsyneladende Vcerd. Formaalet med Ulykkeserstatning er vel
nok hovedsagelig at erstatte et Tab, men tillige at give
et Rygstod i den Tid, der gaar, indtil Tilvænning har
fundet Sted, og vel tillige at give vedkommende den
Chance for paany at tage fat, som Penge kan fremskaffe.
Naar dertil saa kommer, at det formentlig socialpolitisk
er naturligt og rimeligt i nogen Grad at pege paa, at
Genoptagelse af Arbejde er af vcesentlig Betydning,
samt endelig, at der ikke tcenkes paa tvangsmcessige
Foranstaltninger, men en i Lovregels Form Paapegen
af en Adgang, synes Betænkelighederne ikke afgorende,
saa meget mindre som der i Praksis meget vel kan
tcenkes et baade-og-baade Betaling fra Erstatningssummen og Hjcelp af Invalideforsikringens Midler.
Udvalget maa saa meget mere lcegge Voegt paa den
fremsatte Tankers Gennemforelse. som Nyordningen forndscetter et intimt Samarbejde mellem Socialforsikringens
Organer paa samme Maade som det allerede nu sker
mellem Arbejderforsikrings-Raadet og Invalideforsikringsraadet, og et saadant Samarbejde vil efter Udvalgets
Opfattelse medsore, at man allerede inden Utykkesforsikringsersiatningens Udbetaling vil kunne lcegge en Plan
for tilskadekomnes erhvervsmæssige Fremtid, og at man
her kan regne med Ulykkesforsikringserstatningen er selvsagt en betydelig Fordel baade for det offentlige og for
tilskadekomne.
Udvalget stiller derfor Forslag om:
at Bestemmelser om Invalidebeskceftigelsessporgsmaalet
indarbejdes i Folkeforsikringsforslaget. Forslaget om
Lov om offentlig Forsorg og Ulykkesforsikringsloven,
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havde Sammenslutningen dog i det forgangne Aar sat
sine Spor. Med Henblik paa Basaren kunne der kun
siges, at den havde voeret soerlig vellykket denne Gang,
og de indvundne Midler er jo allerede taget godt i Brug
og har bragt Lys og Gloede ind i mange Invalide- og
Efterladtehjem. Af Beretningen fremgik endvidere, at
der i Aarets Lob er afholdt 3 Bestyrelsesmoder, 3 Delegeretmoder og 1 Basar. Ved et Bestyrelsesmode den
23. August f. A. havde man taget Beslutning om at fore
Sonderborg Amtsorganisation
I tage
s
en Agitationstonrne til samtlige Afdelinger indenfor
afholdt ordiniert Delegeretmode Sondag. den 3. Maj d. A., A. O.s Omraade. Man havde indtil D. D. besogt 10 Afdelinger, hvor Formanden og Sekretceren har vceret til
Formiddag Kl. 9 paa ..Colossenm" i Sonderborg.
Af 16 Afdelinger var de 13 repræsenteret med ialt Stede og givet beloerende og oplysende Foredrag. Han
vilde haabe, at disse Moder maatte blive til Gavn for
25 stemmeberettigede Repræsentanter.
Delegeretmodet. der aabnedes ved godt 9^ Tiden, Sammenslutningen indenfor Sonderborg Amt. Han adfik et ndmoerket Forlob, og alle fulgte Forhandlingen med varede imod at lade sig indflyde af den nylig i Tinglev
(Forening for forurettede krigsdeltagere) oprettede ForInteresse.
Formanden. Hans Petersen, aflagde Beretning over ening, hvorimod han animerede til at forblive i vor egen
Amtsorganisationens Virksomhed i det forlobne Aar. Organisation.
Formandens Beretning blev enstemmigt godkendt.
Udadtil var der vel ikke sket store Ting, men indadtil
ar Betingelserne for Hjcelp til Behandling, Uddannelse,
Starthjcelp m. m. ikke knyttes til Invaliditetsbegrebet
i Lovens Forstand (i/z),
at der indfores Indberetningspligt vedrorende Invalider
under 30 Aar,
og at Befkoeftigetsessporgsmaalek soges lost uden Anven
delse af Tvangsforanstaltninger.

A.-O.' Regnskab fra den 4. ZNarts 19Z0 til den 31. December 1930.
Jndtcegter
kassebeholdning den 3. April 1930
Kontingentindtægt
Hcevet paa Sparekassen
Solgt 33 Medlemsboger til Broager Afdeling
a 10 Ore
Tilbagebetalt Forskud (Basar)
Overvisk fra konto 6683 iflg. vedt. Beslutning
Indvundne Renter

kr.
24,68
289,30
246,—

Balance Kr.

808,67

3,30
21,75
200,—
23,64

Udgifter
Rejseudgifter ved Moder
Agitationsndgifter
Lon til Sekretceren
Repræsentation
Indsat paa Sparekassen .......
Forskud til Basaren
Bestyrelsesmoder
Porto
Telefon
kranse
Tryksager
kaffebord ved Delegeretmoder . . . .
Diverse iflg. Bilag
kassebeholdning den 31. December 1930
Balance Kr.

kr.
86,93
12615050,228.64
21,75
18,50
14,70
7,80
14.75
8.75
56.85
1014.808.67

Konto Ar. 6683, Regnskab fra den 4. Marts 1930 til 31. December 1930.
Jndtcegter
Paa Sparekassen den 4. Marts 1930 . .
Indvundne Renter
Indsat i Sparekassen
Overvist fra Basaren 1930 til Sparekassen

kr.
2722.46
80.88
120,3049.38

Balance kr. 5 972,72

Udgifter
Sygehjcelp fra 3. April til 31. December 1930
Begravelseshjalp, samme Tidsrum ....
konsirmationshjoelp. samme Tidsrum .
Hoevet paa Sparekassen
Ifolge A.-O.' Delegeretmodes Beslutning den
9. og 16. ZNarts 1930:
10 "/o til Sonderborg Afdeling ....
Til Reservefonden
Iflg. Delegeretmodets Beslutning den 3. November 1930:
10 "/o til Sonderborg Afdeling ....
Til Reservefonden
Til A.-O.' Konto
Vederlag til A.-O. Formand
Tilskud kil Sonderborg Afdelings 10-Aars-Fest

Kr.
250.—
180.—
620.—
120,—
225,—
300, -

250.—
300,—
200 108,59
60,—
2613,59
Indestaaende paa Spk. den 31. December 1930 3359,13
Balance Kr. 5972.72
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Oversigt over Amtsorganisationens Formue pr. 31. December 1930.
kr.
Aktiver
518,12
A.-O.' konto den 31. 4. 30 . .
14A.-O.' kassebeholdning pr. 1. April 1930 . .
3359,13
Konto Nr. 6683
1347,61
Konto Nr. 6791
225 —
1 Skrivemaskine
751 Oliemaleri
401 Akteskab
Gevinster fra sidste Basar:
. kr. 701 Skrivebord
- „
251 Sybord
. ..
15,1 Rygebord
100 Tombola Gevinster . . „ 100- 210Balance Kr. 5788,86

Passiver

kr.

Gcrld
A.-O.' Formue .

5788,86

Balance kr. 5 788,86

Sonderborg, den 25. April 1931.

Fr. Eggert, kasserer.

Undertegnede Revisorer erkloerer herved, at ovenstaaende Regnskaber er fundet for rigtige og overensstemmende
med Boger og Bilag. Bankbogerne er forevist og disse var ligeledes i Overensstemmelse med de bogforte Belob.
Sonderborg, den 25. April 1931.
Asmus Petersen,
Alfred kornath.
Revisorer.
Til Punkt 2 oploeste Sekretoeren Amtsorganisationens henvendt paa Enkerne, da disse er meget daarligt stillede
forskellige Regnskaber, der alle, efter hvert enkelt Regn- i Anledning af de ifolge Prisfaldet foretagne Reduceringer
skabs Behandling, blev enstemmigt vedtaget. Til Lcesernes af Renten.
Dagsordenens Punkt 6 var Droftelse angaaende en
kendskab bringer vi andetsteds i Bladet en Oversigt over
de forskellige Regnskaber suppleret med en Oversigt over Sommerudflugt indenfor Amtsorganisationen i Aorbindelse med Bannerindvielse, og det blev Genstand for en
Amtsorganisationens Formue.
ret
lang Diskussion. Ester fremkomne Forslag vedtoges
De efter Tur afgaaende Bestyrelsesmedlemmer, Formanden og kassereren, genvalgtes enstemmigt ved Ak- det at ndscette Behandlingen angaaende Anskaffelse af et
Banner til nceste Mode.
klamation.
Angaaende en Sommerudflugt forelaa tre Forslag,
Efter en kort kaffepause fortsattes Forhandlingerne
med en Drostelse angaaende Dagsordenen til Fcellesmodet af hvilke man ved Afstemning enedes om Elskrup kro
i Tinglev Sondag den 10. Riaj. Man tog Stilling til som Udflugtssted. Hvornaar Udflugten skal afholdes vil
hvert eneste Punkt, bl. a. vedtog Forsamlingen enstemmigt dog forst blive fastlagt efter Fcellesmodet i Tinglev.
Efter til Slut at have droftet en Del Foreningsanat soreslaa de fra Sonderborg Amt efter Tur afgaaende
Bestyrelsesmedlemmer H. Clausen og Fru Sorensen til liggender, sluttede Formanden det vellykkede DelegeretGenvalg. ZNan henstillede til de tilstedeværende Hoved- mode ved 1^/2 Tiden.
—c—
bestyrelsesmedlemmer om, scerlig at have Opmærksomheden
Annoncer.
V^ir ?i2l?en in ^V2l<äelN3r8tolt, ^xvisc^en Lau
un<ä
kelenen, ein villenÄ^nlic^es Orundstücll init 6,822? ka I^ancl 2urn Ver0(äer
verpscliten.
dein Oruncästüclc
l?etincäen sic^ ca. ?0 kisc^teic^e un<5 ein Arv88er
Oi?8tAarten.
^2 <äe8 (^run<ä8tücl(8 i8t rnit

i?evv3c^8en.
Ds8 Orun<ä8tücl< eignet 8icl^ vor^ü^licl^ 5ür
einen XrieA8l?e8c^ä(äiAten, welcher I^ü^ner- un<ä
?i8c^2uc^t treiben will.

I^Iä^eres
Kreditanstalt (^. VvAelZesanZ, Haclerslelzen.
Avisen er bragt paa Posthuset Onsdag, den 6. Maj 19Z1, inden
kl. 12 Middag.

Aleääelelse fra Invaliäensevnet.
Kon8ultation for militsers Invalider oZ 83a6snne8 efterlaclte ssmt kentesnssZere vil sk en ^ZsenäinZ irs I^ssvnet8
Kontor i
INasneä I9Zl blive sftiolclt i

ttsäersleV,

^mtskuset,

äen 7., 13., 21. og 28. Kl. 14^.

Aabenraa, L^eksssens Kontor, SsnäerZsäe 12,
äen 5., 12., 19. og 26. KI. 14-".

I'sn^er, /^mtskuset, 6en 15. oZ 29. Kl. 14^.
l'ingleV, 'rinZleVkus, äen 22. Kl. 14.
I^sZumliloster, Hotel KoMl, 6en 8. Kl. 15^.
I'oktlunä, k^rosck' Ilotel, clen 20. Kl. 16^.
KsääinZ, Hotel KstlllinZ, 6en 4. Kl. 14^.
Invsliäer og efterladte, samt kenteanssZere, som on8ker
st Zore LruZ sk 6i88e Konsultstioner, mas 8ene8t 2 OsZe inclen
äen Östo, pas kvilken 6e sZter st give ^scle, mecläele InValiäensevnet i 8on6erdorZ, ti! nvilken Konsultation äe sZter st
give A^oäe, for st Ve6kommencle8 ^kter ksn blive me^brsZt
til Kopulationen.
Kon8ult3tjonerne — Ve^ kvilke 6er ikke er I^ejliZketl
til at blive IseZeunäerssZt — gfkoläe8 kun, for 83sviät Nsevnet
rettiäiZt moäwZer ^nmeläel8er til ssmme. x^^;^en«vnet.

.Krigsinvaliden" redigeres af H. Clausen - Ssnderborg. Kaslaniealle 6. St.: udkommer een Gang maanedlig. og koster 15 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Jnvaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.

«Ms Znp.aliöe
Medlemsblad
for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Vr.Z

^

Zen 1. Znni 13Z1

8. Aargang

kongen har Opmærksomheden henvendt paa de sonderjydske Krigsofres Forhold.
Onsdag, den 20. Maj d. A. var jeg i min Egenskab
som Medlem af Tonder Byraad inviteret til Taffels om
Bord paa „Dannebrog" i Aabenraa Havn.
Under en Samtale saavel med kongen, som med
Dronningen kunde jeg med Gloede og Tilfredshed
konstatere, at Deres Majestceter har Opmærksomheden

henvendt paa Sporgsmaalet, og folger dets videre
Udvikling med den siorste Interesse.
I en Audiens i Juni Maaned i kobenhavn skal jeg
gore ncermere Rede for Forholdene overfor hans Majestcet.
Tonder, den 22. Maj 1931.
Ar. Andresen.

Reprcesenlantskabsmsde
as „Foreningen for sonderjydske Arigsbeskadigede og Faldnes Efterladte"
i Tinglev, den 10. Maj 1931
I de senere - soerlig i det sidste — Aar stadig stigende Utilfredshed blapdt krigsofrene, kom som man forventede soerligt stoerkt frem paa vort sidste Repræsentantstabsmode i Tinglev. Modet blev vellykket, og selvom
Repräsentationen af de indbudte kunde have vceret storre
kan vi vistnok betegne Modet som et af de bedste.
hvem tvivler om, at de paa Modet fremkomne Onsker og de Sporgsmaal. der behandles i Fremtiden ikke
vil blive aktuelle?
Med Henblik paa, at det i Sandhed for Ojeblikket
ikke er nogen straalende Tid for krigsofrene, haaber vi
stcerkt at Foreningens Lovforslag, der f. T. ligger til
Overvejelse i Rigsdagen maa komme til Behandling, og
Vedtagelse straks ved Samlingens Begyndelse til Efteraaret. Det Haab blandt krigsofrene om „engang maa
der komme bedre Tider" maa endelig blive kil Virkelighed.
Gid den Indsats vor Forening paa en saa smuk
Maade gav den 10. Maj kan blive til en Styrke, der i
den kommende Tid maa bringe bedre kaar for krigsofrene.
Red.

Fr. Andresen, Tonder aabnede Modet med folgende
Ord: Abrede Gocher. kammeratinder og kammerater!
Herved aabner jeg Delegeretmodet og byder Dem alle paa
Hovedbestyrelsens Vegne hjertelig Velkommen.
paa Grund af de foreliggende ganske scerlige For
hold er der udsendt Indbydelser til dette Mode til samtlige sonderjydske Rigsdagsmand, til Socialministeriet, til
Medlemmerne af Invalideraadet i kobenhavn, til Medlemmerne af Invalidencevnet i Sonderborg, til hele den
sonderjydske Presse og til Hovedstadspressen.
Jeg retter en scerlig Velkomst til de tilstedeværende
der har efterkommet Indbydelsen. Det er saavidt jeg
kan se: det cerede Medlem af Landstinget Jorgen Moller,
Haderslev, det oerede Medlem af Folketinget Pastor
Schmidt-Tonder, og af Pressen: „Jydske Tidende", „Socialdemokraten", „Hejmdal", „Nordschleswigsche Zeitung".
„Vestkysten", „Flensborg Avis" og derudover ..korrespondenzbüro Äordschleswig" i Flensborg og „Politiken".
Der er indgaaet folgende Skrivelser:
Af Gaardejer M. Philipsen. Lundtoftbjerg.
Med Tak for Indbydelsen, til Deres Mode den 10.
ds. meddeler jeg. at jeg ikke kommer til Stede. Det er
vel indre Anliggender Repræsentantskabet droster?
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Jeg kunde derimod toenke mig, at Deres Bestyrelse
og Noevnet fra Tid til anden kom sammen til et Mode
for at drofte hvad der maatte ligge for og mener, at
saadanne Fcellesdroftelser vilde voere gavnlige. Jeg henstiller derfor til Dem, Herr Formand, at overveje dette
og venter at hore fra Dem, og vil jeg saa tale med de
andre 2 Medlemmer af Ttoevnet om det.
^
Med megen Agtelse!
sign. ZU. Philipsen, Grd.
Af Amtmand Lundbye, Formand for Invalidenoevnet,
Sonderborg.
For den cerede Hovedbestyrelses elskvcerdige Indby
delse til at deltage i Foreningens Repræsentantskabsmode
den 10. ds. kl. 9 Form. i Tinglev beder jeg at modtage
min bedste Tak. Desvoerre er det mig ikke muligt at
komme til Skede, da jeg allerede har lovet mig andetsted- hen.
Mej, Hgjagtelse!
sign. Lundbye.
Af Landtingsmand H. I. Christensen, Hogsbro
pr. Vedsted.
Grundet paa et Uheld med et Ben, er det mig desvoerre umuligt at komme til Stede ved det omskrevne
Mode i Tinglev den 10. Maj.
Wrbodigst
sign. H. Christensen.
Af Departementschef P. Hansen, Formand for Invalideraadet, kobenhavn.
I Anledning af Indbydelsen til at deltage i For
eningens Mode den 10. ds. maa jeg meddele, at jeg
desvcerre er forhindret i at komme til Stede ved Modet.
sign. P. Hansen.
Af fhv.Hojesieretsdommer V. Krarup, Charlottenlund.
Idet jeg takker meget for Indbydelsen til Modet i
Tinglev den 10. Maj beklager jeg meget ikke at se mig
i Stand til at efterkomme den. Jeg haaber gennem
mine souderjydske Forbindelser at faa Oplysning om For
handlingen paa Modet.
ALrbodigsi!
sign. V. Krarup.
Af Medicinaldirektor Frandsen, kobenhavn.
Jeg takker for Indbydelsen til at overvoere Foreningens Repræsentantskabsmode den 10. Maj, men maa beklage at maatte meddele, at jeg er forhindret i at kunne
efterkomme denne.
Wrbodigst!
sign. Frandsen.
Jeg beder navnlig Pressereproesentanterne om at
undersiotte os ved muligst udsorlige Referater, idet det
forsi og fremmest er den offentlige Mening, der bor underrettes om, hvordan krigsofrenes Stilling og Forsorg er.
Jeg har tidligere sremhcevet det, men vil ogsaa sremhoeve
det igen i Dag. at det desvcerre er en kendsgerning, at
eftersom Afstanden fra krigen forsiorres, formindskes Interesfen for krigsofrene. Jeg beder Pressereproesentanterne derfor endnu engang: voer os behjælpelig gennem
en udforlig Redegorelfe i Pressen.
Kammeratinder og kammerater! Inden vi gaar
over til Dagsordenen vil vi mindes vore faldne kammerater. Vi mindes med Vedmod vore faldne 6000 nordslesvigske Landsmoend og kammerater, som ikke maatte
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vende tilbage til deres koere og til Hjemstavnen. Spredt
over alle Lande, hvor krigen rasede, har de fundet
deres sidste Hvilested enten i fremmed Jord eller paa
Havets Bund. Vi takker dem. fordi de har ofret det
hojeste. Livet, for os. Vi mindes de mange, der i Aarenes Lob er bukket under for deres krigslidelse, enten
det saa har voeret Saar eller Sygdom. Tro mod vor
internationale Indstilling, mindes vi de Kammerater, der
er falden gennem vore Vaaben, de havde som enkelt
Menneske lige saa lidt Skyld i krigen som vi. Vi mindes Verdenskrigens 10 Millioner Dode.
Lad os i Tavshed dvoele et Ojeblik ved vore koere
Dode. (Musikken spillede: Ich hatt' einen kameraden.
Forsamlingen har hoedret vore Dode, jeg takker dem.
Vi gaar saa over til Dagsordenens Punkt 1: Valg
af 2 Ordforere.
Der blev foreflaaet folgende Herrer: ZimmermannHaderslev, Viggo Hansen-Haderslev, Gude-Aabenraa.
Gude-Aabenraa, frafaldt, og derefter modtog Zimmermann og Viggo Hansen Hvoervet som Ordforere.
Zimmermann: Jeg takker for Valget og vil gerne
udtale Haabet om, ak Hvervet som Ordforer vil blive
gjort mig let. Jeg udtaler Ouske om, at Forhandlingerne
maa blive fort i en Aand og Tone der er Foreningen
vcerdig.
Punkt 2: Valg af en Sekretoer.
Mathias Petersen - Aabenraa, blev genvalgt som
Sekretoer. Modt var folgende Afdelinger:
Aabenraa med 2Reproesent. Nordborg med 0 Reproesent.
Augustenborg
Rinkenoes
Vredebro
Rodding
Sonderborg
Broager
Skodborg
Bolderslev
Skoerboek
Christiansfeld
Svendskrup
Egernsund
Stubbcek
Egen
Tandslet
Feldsied
Graasien
Tinglev
Gramby
Toftlund
Tonder
Haderslev
Ulkebol
Hellevad
Ullerup
Hjordkoer
Horup
Vedsted
Jels
Vesier-Sottrup
Vojens
kegnoes
Osby
Lojt
Logumklosier
Lysabild
Ialt var der modt 36 Afdelinger med 41 Reproesentanter.
Punkt 3. Der valgtes: Gude-Aabenraa, LassenElskrup og Jessen-Haderslev.
Punkt 4: Formandens Beretning.
Efter at Aaret 1929 havde voeret et rigtigt Arbejdsaar, som gav sig Udslag i den Resolution, der vedtoges
paa Delegeretmodet den 4. Maj 1930 og i Vedtagelsen
af de omfattende Forslag til 2Endringer af Lov Nr. 100
af 29. Marks 1924 om Forsorgelse af militoere Invalider
og saadannes efterladte i de sonderjydske Landsdele, som
er bleven forelagt Socialministeriet, haabede vi, at Aaret
1930 skulde bringe os Hosten af dette Arbejde. For
at sige det med det samme: Dette er til vor dybe Beklagelse ikke sket.
Lov Nr. 100 er, som det er Dem alle bekendt, ikke
kommen til Behandling i Rigsdagen. At dette ikke er
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sket, skyldes sikkert forst og fremmest Socialminister Steinckes
Sygdom. Det er overordentlig beklageligt, at Revisionen
forsinkes, da der rundt om i Landsdelen er opstaaet
sioerk Uro og Utilfredshed blandt krigsofrene.
Organisationen maa dog hcevde, at have gjort alt
for at fremme Sagen. Jeg genkalder Resolutionen fra
sidste Aar i Deres Hukommelse. Resolutionen lod:
„Mar der i Aarets Lob paatoenkes afholdt store
Festligheder for at mindes 10 Aars Dagen for Sonderjyllands Indlemmelse iDanmark, er det sikkert paa sin Plads
ved denne Lejlighed at henlede det danske Folks Opmoerksomhed paa, at der i Sonderjylland findes ca. 4^ Tusinde
krigsinvalider og Faldnes Efterladte. Organisationen
for sonderjydske krigsinvalider og Faldnes Efterladte,
der varetager de sonderjydske krigsofres Interesser, har
det Indtryk, at det danske Folk i Almindelighed desvoerre
kun har alt for ringe kendskab til disse Menneskers
kaar og til Dels derfor udviser alt for lidt Interesse
for dem. I 1920 blev der af Regeringen og Rigsdag
enstemmigt lovet de sonderjydske krigsofre en tilstrækkelig
Aorsorgelse og Beskæftigelsesmuligheder svarende til de
andre krigsforende Lande. Vi anerkender Rigsdagens
og Regeringens Vilje til at forsoge at skaffe de sonderjydske krigsofre og efterladte taalelige kaar, men beklager
meget, at de administrative Myndigheder (Invalidenoevn
og Invalideraad) har praktiseret Loven paa en Maade,
der dels ikke hjemles i Loven, dels ikke er i Lovens
Aand, men i hvert Fald sjoeldend har vceret i krigsofrenes Favor. Saaledes er i andre af de tidligere
krigsforende Lande de forsorgelsesberettigede krigsofres
Antal og Udgifter til disse stigende, medens dette Tal i
de sonderjydske Landsdele ved den af Invalidenoevnet
praktiserede haardhoendede Aremgangsmaade dalende fra
4,604 Rentenydere pr. 31. Marts 1922 til 4337 Rentenydere pr. 31. Marts 1929, og Udgifterne falden med
over 11/2 Million kr., nemlig fra 5 092 206,— Kr. for
Aaret 1921—22 til 3 589 603 - Kr. for Aaret 1928—29.
I andre af de krigsforende Lande er Loven angaaende Beskceftigelsessporgsmaalet i de forlobne 10 Aar
bleven mere og mere udbygget, hvorimod dette Sporgsmaal endnu ligger fuldkommen ulost her i Danmark.
Forholdene i andre Lande viser, at et siorre Antal
af krigsinvalider kan finde en passende Beskæftigelse i
Statens og kommunens Tjeneste; hvorimod Staten yderligere sparer, ved at fradrage de i saadanne Stillinger
ansatte krigsbeskadigede en Del af deres Rentebelob.
Ogsaa vedrorende dette Sporgsmaal har den danske
Regering udvist Aorsiaaelse ved et Cirkuloere, hvor de
enkelte lokale Myndigheder anmodes om, ved Besoettelse
af Pladser videst muligt at tage Hensyn til kvalificerede
krigsinvalider, men desvoerre uden at de paagoeldende
Myndigheder i noget Tilfoelde har taget Hensyn til
Ministeriets Onske.
Vi retter en indtrængende Appel til det danske Folk
og dets Repræsentanter og ikke mindsk til den danske
Presse om:
1. at de bestaaende Love maa blive praktiseret paa
en Maade. der er betryggende for krigsofrene oa det
danske Folk vcerdig,
2. at der baade gennem Lovgivningsmagten og ad
privat Vej gives de sonderjydske krigsofre Beskoeftigelfesmuligheder,
3. at den nuvcerende Lov, der paa forskellige Omraader meget Haardt troenger til Revision, noget der ogsaa
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maa indrommes af Socialministeriet, hurtigst muligt
optages til Lovceudriug i Rigsdagen."
Denne Resolution er gaaet ud i Offentligheden gen
nem Dagspressen og gennem vort Medlemsblad ..krigsInvaliden", saa at man roligt kan gaa ud fra. at den
er bleven bekendt alle vedkommende Steder. Alen desvoerre er der intek sket for at afhjcelpe de fremforts
klager.
Den voksende Uro og Utilfredshed blandt krigsofrene er forstaaelig.
I det forlsbne Aar er der ikke sket mindre end
3 Nedscettelser af Forssrgelsen:
1. Mi 1930, I.Oktober 1930 og 1. April 1931.
Da Invalidenoevnets Beretning for Aaret 1930—31.
endnu ikke foreligger, har jeg udbedt mig Tallene, som
beredtvilligt er stillet mig til Raadighed. Der udbetaltes
i Tiden fra 1. Maj 1930 til 30. April 1931 i Invalideog Efterladterenter ialt 3168494.10 kr. mod 3479231,98
kr. i Tiden fra 1. April 1929 til 31. Marts 1930. Det
betyder en Nedskcering i Renteforsorgelsen i det fortobne Aar paa 310 737,88 kr. Siden 1. April 1922 er
Renteudbetalingerne gaaet ned med 1923 711,90 kr.,
nemlig fra 5 092 206.—kr. til ovenncevnte Belob paa
3168494,10 kr. saa man vel nok kan sige. at Nedskoeringen her ved de Mennesker, der er bleven haarbest ramt af krigen, scetter sine alt for tydelige Spor.
Det er desmere beklageligt, at Loven ikke er kommen
frem for Rigsdagen til Revision, da der efter, hvad jeg
har erfaret, faktisk hersker Overensstemmelse mellem
Myndighederne og Organisationen om de vcesentligste
Punkter, hvor en Revision er paakrcevet.
Jeg retter her fra dette Sted i Dag den stcerkeste
Appel til Socialministeriet om at fremskynde Sagens
Behandling saaledes, at der kan forelcegges Rigsdagen
et nyt Lovforslag straks ved dennes Sammentrceden
til Efteraaret.
Da der imidlertid sandsynligvis maa regnes med
en Nedscettelse i Renteudbetalingen til 1. Oktober d. A.,
retter jeg yderligere Opfordring til Ministeriet om, at
denne eventuelle Nedskcering soges undgaaet, saa vidt
det paa nogen Maade er muligt.
Da hele dette Sporgsmaal angaaende Lovrevisionen
troenger til en indgaaende Droftelse her i Dag. beder
jeg senere ved Diskussionen over min Aarsberetning ak
ville komme noermere ind paa det. idet det jo ikke er sat
som et soerligt Punkt paa Dagsordenen.
Udadtil har Foreningen voeret reproesenteret gennem
mig ved „Bundestag des Reichsbundes der Kriegsbeschadigten. Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen" i
Mainz i Maj Maaned f. A. Jeg henholder mig til det
udforlige Referat herover i „krigs-Invaliden". Der er
bleven fremstillet en Film over noevnte ..Bundestag",
som er kaldt: «Mahnruf der Kriegsopfer". Vi har haft
Filmen i Tonder. Vor Broderorganisation udlaaner
den gerne gratis til os og jeg vil sioerkt anbefale at
gore Brug heraf og forevise den i de enkelte Lokalasdelinger. Filmens Opgave er: at voekke Statsmcend og
Offentlighedens Samvittighed i alle Stater for at erindre
om Pligten til i Gerning at vise Aorsiaaelse for en tilstroekkelig Forsorg af krigens Ofre, og ud over de sociale
Fordringer at vcere en virkningsfuld Tilkendegivelse mod
Krigen og for Folkeforsoning. Ogsaa dette Formaal op
fylder Filmen paa virkningsfuld Maade gennem Billeder,
der viser krigens Roedsel og desuden forer en Roekke
faarede og lemloestede for Ojet. Filmen virker ikke med
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Overdrivelse af det skroekkelige, men med en mildnet Saglighed som dog mere end tilstroekkeligk understreger Berettigelsen af det bekendte Verdensraab, det, som atter og
atter gentages af alle Nationers krigsofre: „Aldrig
mere Krig". Den overste Del af Filmen skildrer Forlobet af Forbundsdagen i Mainz i Noervcerelse af
20 000 krigsbeskadigede og efterladte samt „Reichsbunds"
Arbejde for Beskyttelse af Invalidernes og de efterladtes
Rettigheder og for videre Udvikling as den for dem bestemte
sociale Forsorg, som s. Eks. kolonisering, Rekreationshjem
osv. )eg kan anbefale alle at se Filmen, der vil vise
det store Arbejde, der udfores af en 1/2 Million Medlemmer omfattende Organisation, og som ogsaa netop vil
beskoestige sig med de Ideer og Tanker, som har foranlediget
Krigsofrene til den skarpeste Fordommelse af krigen, og
til at koempe for det hoje Maal: Folkenes Forsoning.
Filmen forevistes ogsaa ved Liamacs, den internationåle Sammenslutnings, Bestyrelsesmode i Stuttgart i
Februar Maaned d. A. og vakte den siorsie Interesse
hos Bestyrelsesmedlemmerne fra alle Lande.
Som Medlem af Bestyrelsen for Liamac (Conference
internationale des Associations de Mutiles de Guerre et
Auciens Combattants), som besiaar af 25 Organisationer i 11 forskellige Lande med 3 Millioner Medlemmer
har jeg deltaget i Aarsmodet iParis fra 28.—31. Juli 1930
og ligeledes i Bestyrelsesmodet i Stuttgart den 19. og
20. Februar i Aar. Ogsaa herover henviser jeg til de
udforlige Referater i „krigs-Invaliden.
)eg vil dog ikke undlade at fremhceve 2 Ting:
den store Fredstilkendegivelse paa krigerkirkegaarden
Soupir og Resolutionen angaaende Forssrgelsen, der
vedtoges i Stuttgart, der lyder som folger: Resolution
vedrorende kravet om Forsorgelse for de legemlig og
socialt skadede krigsdeltagere og krigsofrenes Fortrinsret
som kreditor overfor Staterne.
Den internationale Bestyrelse for Ciamac konstaterer
i sit Mode den 20. Februar 1931 med Beklagelse, ak de
af den finansielle og okonomiske krise ramte Stater er
tilbojelige til at glemme krigsofrene og krigsdeltagerne
saavel som deres priviligerede Stilling som Fortrinskreditor, som de gennem deres legemlige og sociale Skader
har erhvervet sig. Dette Fortrinskrav svarer til den paadragne Skade, som indtil nu paa ingen Maade har
mildnet sig, hverken i sin Art, Omfang eller Folgerne
og grundet herpaa krcever en okonomisk og social Godtgorelse, som svarer til den opstaaede Erhvervsindskroenkning for de beskadigede samt til Tabet af Forsorgeren
for de efterladte.
Bestyrelsen understreger derfor endnu en Gang
Krigsofrenes ved Aarsmoderne i Geneve (1925/26), Wien
(1927), Berlin (1928), Warszawa (1929) og Paris (1930)
fasislaaede urokkelige krav og vedtager at minde Regeringerne,som synesat forglemme eller bestride dette krav.
Resolutionens Tekst tilstilledes Generalsekretariatet for
Folkeforbundet samt Udenrigsministrene i de til Liamac
tilsluttede Stater.
Bed denne Lejlighed vil jeg ikke undlade at udtale
en Tak til det danske Gesandtskab i Paris, specielt
til Hr. Legationsraad Sehested, for den overordentlig
venlige Modtagelse og Interesse for Ciamacs Aarsmode. Legationsraad Sehested var til Stede ved Mod
tagelsen hos den franske Ministerpræsident Tardieu.
Under mit Ophold i Frankrig besogte jeg den danske
Soldaterkirkegaard i Braisne ved Soissou. Vore
nordslesvigske Landsmcend og kammerater har fundet
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et scerdeles smukt Hvilested i den fremmede )ord.
Iblandt de 79 Navne paa Gravstenene fandt jeg for
skellige bekendte. I Vesoget paa kirkegaarden deltog
den franske kammerat Dechamp fra det „Internatio
nale Arbejdsbiiro" i Geneve og kammerat Pfändner,
Berlin Formanden for „Reichsbund".
I Aarets Lob er der fort folgende Forhandlinger:
med Invalidencevnets Formand, Amtmand Lundbye
(ved Andresen), Socialministeriet (ved kam. Viggo hansen),
Socialministeriet (ved Andresen), Socialministeriets Udvalg
vedr. Beskæftigelse af Invalider (v. Andresen). Amtmand
Lundbye, Overloege Overgaard, kontorchef Kock (ved
Andresen).
Der afholdtes 3 Hovedbestyrelsesmoder. Hovedbesty
relsen har vceret repræsenteret ved 2 Stiftelsesfester
(Sonderborg og Haderslev).
ITonder afholdtes det store Sommerstævne. Hovedbestyrelsen har i Aarets Lob sendt Repræsentanter til
folgende Agitationsmoder:
Skodborg (Mortensen), Broager (V. Hansen), Rodding
(Mortensen), Hellevad (Andresen), Jels (Mortensen)
Skoerbcek (V. Hansen).
Desuden er der ved en Del Moder i Sonderborg
Amt sendt Repræsentanter fra Amtsorganisationen i Sonderborg.
Sluttelig har der funden offentlige Moder Sted med
den nye Forening, som jeg senere skal vende tilbage til,
og til hvilke Hovedbestyrelsen hat sendt Reprcesentanter:
Aabenraa (Mortensen, V. Hansen og Thomsen) Tonder
(Andresen), Logumkloster (Andresen) og Bov (Andresen).
Derudover har kam. Mortensen, Zimmermann og jeg
haft en Samtale med Socialminister Steincke i Haderslev.
Som De vil huske og som allerede omtalt, blev der
af Socialministeriet nedsat et Udvalg til Undersogelse af
Sporgsmaalet om Beskæftigelse af Invalider. Desvcerre
blev vor Organisation ved Besættelsen af Udvalget tilsidesat. til Trods for vor indtrængende Anmodning til
Socialministeriet om at indromme os en Plads i dette
Udvalg i Lighed med hvad der var tilstaaet „Foreningen
for Vanfore og Lemlcestede" i kobenhavn.
Under Forhandlingen med delte Udvalg har jeg
fremfort vore Synspunkter om dette vanskelige Problem,
som staar i Overensstemmelse med de Synspunkter som
Ciamac har fastslaaet, og som er baseret paa de Ersaringer, der er indhostet i de andre Lande paa dette
Omraade. Vort krav gaar ud paa, at skabe Tvangsbestemmelser for at opnaa Beskceftigelse af Invalider.
Af en Beretning om ncevnte Udvalgs Betoenkning,
som er offentliggjort i „krigs-Invaliden" fra 1. Marts
d. A., fremgaar. at Udvalget afviser at söge Invalidebeskceftigelsessporgsmaalet lost ved Hjcelp af Tvangsbestemmelser. Herved tcenker Udvalget ikke kun paa
krigsinvalider, men ogsaa paa Civilinvaliderne. )eg
mener, at vi absolut maa fastholde vort krav om
Tvaugsbestemmelser. Disse Tvangsbesiemmelser bor
efter min Mening dog kun gcelde krigsinvaliderne og
overfor Staten og dens Institutioner. )eg mener de
svcerbeskadigede krigsinvalider har et Fortrinskrav
overfor Staten. De vil med Lethed ved Hjcelp af
Tvangsbesiemmelser kunne anscettes formaalstjenstlig
i de forskellige Etater. Praksis udviser klart og tydeligt
at vi ikke kommer et Skridt videre uden Tvangsbestemmelser, og hvad der er muligt i andre Lande, maa
vel ogsaa kunne lade sig gore i Danmark naar bare
Viljen dertil er til Stede.
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Om hele Befkoefligetsessporgsmaalet findes der et
udsorligt Referat af den osterigske kammerat Brandeis
som han har holdt i 1928 ved Eiamacs Aarsmode i
Verlin, i Eiamacs Medlemsblad Nr. 3/4 fra Aaret
1928, og jeg vil anbefale enhver, der interesserer
sig for dette Emne. at studere dette Referat. I de
Lande, der har Tvangsbestemmelserne. har disse navnlig
under Krisen bestaaet deres prove til Kordel for krigsinvaliderne.
Invalidenoevnet i Sonderborg har beredvilligt ndarbejdet en hel Del statistisk Materiale for mig til Brug i
Ciamac, navnlig angaaende Bekoempelsen af Tuberkulosen
og de krigssindssyges Stilling og Forsorg, hvorfor jeg
gerne herfra vil sige Invalidencevnet Tak.
Rigsdagen har bevilliget et aarligt Tilskud paa
500 kr. til Deltagelsen i Arbejdet i Ciamac og et Tilskud paa 1500 kr. til Driften af det af Haderslev Afdeling oprettede Invalidekonsulentkontor i Haderslev,
hvorfor jeg ligeledes bringer Rigsdagen en Tak.
Som jeg indledende har noevnt, hersker der en sicerk
Uro og Utilfredshed blandt krigsofrene, dels paa Grund
af de stadige og store Rentenedskceringer, dels fordi
Loven ikke er kommen frem til Revision i Rigsdagen.
I Stedet for nu at slutte sammen om den bestaaende
Organisation, er der startet en ny Forening, som kalder
sig „Foreningen af forurettede sonderjydske krigsdeltagere
og Faldnes Efterladte". Personlig har jeg deltaget l 3
offentlige Moder med Bestyrelse for denne nye Forening,
i Tonder, Logumkloster og Bov, og efter at jeg har
tcert denne Bestyrelsen at kende, beklager jeg at have
spildt min Tid paa den, idet jeg anser det for fuldstcendig haablos, bare at kunne drofte de foreliggende
Problemer paa en saglig Maade med den. Den nye
Forening, eller Bevcegelse. hvad man nu vil kalde den,
gaar efter min Mening kun ud paa en Splittelse, og det
er det vi allermindst har Brug for. Tvcertimod. vi trcenger
til Sammenhold. Hvem der virkelig vil krigsofrenes
Vel, slutter sig sammen om den gamle Forening og gor
sin Indflydelse gceldende der. Er Bestyrelsen ikke den
rigtige, har den ikke gjort Fyldest, saa maa den gaa. og
saa maa der andre Folk til, der forstaar sig bedre paa
det vi onsker Foreningen skal udrette.
Jeg mener dog med Ret at kunne paastaa, at den
gamle Forening, og at Hovedbestyrelsen har gjort, hvad
der kunde gores i Arbejdet for Foreningens 2 Hovedmaat:
1. at varetage og forbedre krigsbefkadiges og
Faldnes Efterladte sociale og okonomiske Forhold,
2. at arbejde for Fredssagens Fremme.
Hermed slutter jeg min Aarsberetning og beder dem
alle at fremkomme med al den kritik, som De synes der
skal oves. Det er her i Dag ved denne Forsamling, vi skal
drofte Tingene og det er Delegeredmodet, der skal afgore,
hvad der skal ske.
s
^
Zimmermann takkede Formanden for den udforlige
Aarsberetning og stillede den til Diskussion.

Supplerende Bemærkninger til Formandens
Aarsberetning af H. ZNortensen.
Formanden noevnte i sin Veretning, at Renteudbetalingerne i Lobet af det sidste Aar er gaaet ned med
310 737,88 kroner, hvilket ogsaa er rigtig, men drager
man i Sammenligningen mellem Velobet der udbetaltes
for April Maaned 1929 og April Maaned 1931, da viser

t
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det sig, at der den 1. Apru i^i noveianes 45
«r.
mindre pr. Maaned. eller 547 213,56 kr. mindre aarligt, altsaa i Lsbet af det korte Tidsrum en Rentenedscettelse paa langt over ^ Million.
Denne store Nedskæring er til dels baseret paa de
forskellige af Formanden noevnte Nedsættelser af Dyrtidstillceget og krigstillceget. Det har her vist sig. at Reguleringen as Dyrtidstilloeget i H. t. § 31 i Lov Nr. 100 har
virket alt for Haardt overfor Enker og krigsinvalider.
Til Sammenligning: En Statstjenestemand med f. Eks.
en aarlig Lon af 5 000,00 kr. faar ifolge sidste Regulering pr. 1. April d. A. et Afdrag i Dyrtidstillceget paa
et aarligt Velob af omkring 120.00 kr., hvorimod en
100 "/o krigsinvalid, der for 1. April d. A. kun oppebar
en aarlig Renteforsorgelse paa 2 700,00 kr. ogsaa faar
et Afdrag i Dyrtidstilloeget paa 120,00 kr. aarligt. Langt
vcerre virker Rentenedscettelsen overfor Enkerne, idet en
Enke med hhv. 3 og 5 Vorn haar faaet et aarligt Afdrag i Forsorgelsen paa hhv. 204.00 Kr. og 276.00 kr.
At her er noget galt maa ethvert toenkende Menneske
kunne forstaa. Hvis man saa dermed var ved Maalet
as Rentenedscettetserne, nej, langfra, den anden Del af
Rentenedskoering er baseret paa de af Invatidemyndighederne foretagne Efterundersogelser af krigsinvaliderne,
og det er vel nok dette, der bevirker den siorste Rentenedscettelse. og jeg siger, at disse Rentenedsoektelser er ganske nretscerdige, thi hvad nytter det, at en Lcege formener
eller kommer til det Resultat ved en Efteruudersogelse,
at nu er der sket en Forbedring af paagceldende Invalids
Erhvervsevne, naar denne ikke kan komme til at udnytte
den saaledes udregnede Mer-Erhvervsevne, og det kan
han ikke nu om Stunder, hvor Arbejdsmarkedet er overfyldt af sunde Arbejdskræfter, der langtfra alle kan saa
Ardejde. Hvem tager vel i Dag en krigsinvalid med
halv eller ^ Erhvervsevne i Arbejde? ingen, og derfor
kan krigsinvaliden ikke indvinde den ham saaledes fratagne Rente ved Arbejde. Det er derfor ganske meningslost med disse Rentenedscettelser paa Grund af Esterundersggetser af Erhvervsevnen, og det koster ogsaa Staten
mange Penge at foretage disse Undersogelser. Vi maa
derfor ganske energisk arbejde for at der, saalcenge Arbejdsmulighederne er saa daarlige. sker en Standsning af Efterunderfogelferne.
Jo mere krigen kommer paa Afstand, desmere glemmes de Alennesker, som hele deres Liv maa beere paa
de Skavanker som krigen paasorte dem, og hvor svoert er
det ikke, nu saalcenge efter krigen, for en kammerat, der
forsi nu begynder Ä mcerke en saadan Skavank, at bevise,
at denne staar i Forbindelse med krigstjenesten, og det
skal han ifolge vor nngceldende Lov, der forlanger, at
Invaliden har Bevisbyrden. En saadan kammerat forsoger saa ved Beviser fra krigskammerater o. l. at frembringe Dokumentation for, at han under krigen har vceret
udsat for Sygelighed, men hvad gor Invalidemyndig
hederne, de anser som Regel ikke saadanne Beviser for
et tilskroekkeligt Grundlag til at anerkende krigstjenestebeskadigelse for denne eller hin Sygdom, idet man gaar
ud fra, at saadanne Beviser ikke er mere end en „kammerattjenesie". Det burde her voere som i Frankrig og
andre Lande, hvor Loven vedrorende krigsinvalideforsorg
bestemmer, at Bevisbyrden paahviler Invalidemyndig
hederne, disse skal altsaa modbevise, at den paagceldende
Lidelse ikke er opstaaet som Folge af krigsstrabadserne.
Naar man ser paa Antallet af krigsrentenydere.
da er dette her gaaet ned fra 4 604 i 1922 til 4 286 i
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Marts 193O. Andre Landes Statistik viser derimod Stig- Jeg vil gerne sige, at jeg ikke tror paa, at vi kan regne
ning i krigsrentenydernes Antal, hvilket vel ogsaa er ret med en Forandring i dette Forhold. Det er nu engang
naturligt for endnu en Del Aaringer frem i Tiden, idet saaledes, at den danske Lovgivningsform er anderledes
Alderen for en Del Rentenyders Vedkommende begynder her end i andre Lande. Jeg tror derfor, selv om jeg i
at gore sig bemerkbar. Heraf maa man ogsaa drage Princip er enige med dem, der beklager Arbejdet, at vi
den Slutning, at Inddragelser af Renteforforgelser her i er tvunget til at folge denne Linie i den sociale LovgivLandet tages alt for flittig i Brug.
ning. Men en Ting slaar jeg fast, at ved den nye RetsHer er altsaa Felter, hvor der maa skabes Forbed plejelovs Gennemforelse er det bleven saaledes, at man
ringer og jeg mener, at vi ubetinget maa kroeve, at i hvert Fald har Ret til at forsvare sin Sag. Det er
Efterundersogelser af krigsinvalider standses.
et Fremskridt, som Organisationen bor holde et vaagent
Clausen, Sonderborg udtalte bl. a.:
Oje med og fastholde sin kritik, at den enkelte krigsinNaar jeg tager Ordet til Formandens Beretning, valid faar Lov til at overvcere Voteringen, naar Sagen
saa er det dermed ikke Meningen paa nogen som helst kommer til Afgorelse. Een Ting beklager jeg, nemlig,
Maade at ville kritisere det Arbejde der i Aarets Lob naar en Sag var til Behandling i Invalidencevnet, at vi
er blevet udrettet. Jeg paataler stcerkt de af de ad- saa ikke maa sige, at der var 2 Stemmer imod og
ministrerende Myndigheder foretagne Nedskæringer og 1 Stemme for Sagen. Det har vi ikke Lov til, for det
scerlig efter Tilvcennings-Theorien.
er Brud paa Instrukserne, i hvilke der staar, at der paaJeg vil kun her fra dette Sted ganske intensivt give hviler Invalidencevnets Medlemmer ubrydelig Tavshedsenkelte Fingerpeg, som jeg personlig anser for værdifulde pligt. Det synes jeg, er i hoj Grad at beklage, at Forfor Organisationsarbejdet. Det mest vcerdifulde for os i holdene er af saadan en Beskaffenhed. Man kan gore
Dag er at have Blikket rettet mod vor egen Organisation. det ved Landsretten og ved Hoj esteretten, men vi har ikke
Her er det nodvendigt for alle dem, der har deltaget i engang Lov til at sige til en Invalid, jeg har indtaget
krigen og soerlig alle dem, der har paadraget sig en den og den Opfattelse. Det maa man beklage. Jeg
erhvervsindskroenkende Skade eller som har mistet For- synes, jeg vil have Ret til at sige det her, og det har
sorger, ak staa tilsluttet „Foreningen for sonderjydske jeg sagt offentlig ved andre Moder, at naar der skal rettes
Krigsbeskadige og Faldnes Efterladte." At gore en Ind- en kritik, saa vil jeg for mit Vedkommende sige, at jeg
saks paa dette Omraade er en for vor Organisation saa der har en Akttaske liggende, der indeholder Materiale
vigtig Opgave at lose, og som vi som Organisation ikke om Tilfcelde, hvor jeg afgjort har vceret for Anerkendelse
maa lad gaa upaaagtet hen. Hvad vi forst maa söge af kravet, som er fremfort, men er ikke i Stand til at
er Forskaaelsen blandt vore egne Lidelsesfæller.
gennemfore min Opfattelse.
Den noeske Opgave maa vcere, ak voekke Forstaaelse
Jeg vil gerne ncevne et Tilfcelde. Der var en krigs
blandk den hjemlige Befolkning, söge Forhandling med invalid hos mig. som ved en Tvangskapitalisering i 192b
de sonderjydske Rigsdagsmand, gennem Pressen söge at blev affunden med en Affindelse svarende til 20 v/o Rente.
henlede hele Samfundets Opmærksomhed paa de sonder- Han har igennem Aarene haft en Sygdom, som har
jydske Efterladte og krigsbeskadigede, og endelig Forhånd- uviklek sig saaledes, at han er bleven fuldkommen arbejdsling med Regering og Rigsdag.
udygtig. Det er en Nerveryskelse, som han har paa
Det der skal ske, lad det blive, at en stoerk og enig draget sig i 1915. Nu er han fuldkommen et Vrag.
Organisation, paa den sommeligste Maade ad Forhånd- Men han har appelleret dette Sporgsmaal til Invalidelindens Vej soger at gore sin Indflydelse goeldende til ncevnet og Invalideraadet, og de har afvist at tage SporgsGavn for krigsofrene.
maalet op til Behandling. Jeg har talt med SocialmiDen Sammenslutning vi bygger og vcrrner om. maa nister Steincke og med Overlcege Overgaard om dette
vcere af en voerdig karakter, der rummer kraft og Ind- Sporgsmaal, og Invalideraadet havde givet Invalideflydelse, saaledes, at vi engang, naar vor Sammenslut- ncevnet Ret til at tage Sporgsmaalet op til ny Behand
ning kommer paa Tale, kan skildre mange værdifulde ling. Og saa sker der dette, at man indlcegger Manden
Trcrk gennem vor Organisations Historie.
paa et Hospital, hvor man lcegger ham til Sengs og
Viggo Hansen, Haderslev:
behandler ham med beroligende Midler. Derefter fremDen Beretning, som Formanden har aflagt, synes kommer Attest fra Professoren, at denne Mand er fuldjeg vi i hoj Grad skylder ham Tak for. Jeg mener, at kommen Arbejdsdygtig. Til Trods for, at jeg har
Beretningen var af en Beskaffenhed, som den bor vcere. Sognepræsten under den ene Arm og Sognefogden under
Beretningen var netop opstillet efter de Linier, som vi i den anden Arm er Resultatet for hele mit Arbejde, at
hoj Grad er ham taknemmelig for. Formanden omtalte der nu foreligger en Meddelelse, hvor man afviser, ak
Invalidenoevnets Virksomhed. Det er ganske klart, at jeg forandre noget ved denne kendelse. Derncest foreligger
som Medlem af Invalidencevnet maa anholde Forman dette, at Manden moder i mit kontor og siger „Jeg vil
dens Beretning om denne Myndighed. Ikke saadan, at bare sige Farvel til dig, for nu har jeg faaet den sidste
jeg i og for sig finder Anledning til at tage Invalidencevnet Meddelelse. Jeg ved at du ikke er skyld deri, men jeg
i Forsvar. Det er ikke min Opgave. Min Opgave er vil ikke taale Livet under disse Vilkaar, naar man ikke
overfor denne Organisation, som har udvalgt mig som vil hjcelpe til at forbedre min Tilstand". Han brod ud
Medlem, at gore nogle Bemærkninger. Jeg vil gerne i Taarer. Jeg forsogke at holde ham fast, men kunde
gore nogle Bemærkninger til den kritik, der rettes mod ikke holde ham. Jeg ved ikke, hvad der er sket med ham
Invalidencevnet ikke Invalideraadet. Jeg synes, at den nu. Hvis man tror, at kunne fremskaffe det rigtige
Kritik gaar stcerkt ud paa. at man i Danmark ikke har den Billede, ved at Manden indlcegges paa et Hospital og
Form for Frembringelser af sine krav som i andre Lande, behandles af en Professor i Nervesygdomme, saa er det
navnlig i Tyskland. Vi mener, at det er en Fejl, at fuldkommen misforstaaet. Man kan ikke rent lcegevidenInvaliderne ikke kan forsvare deres Sag i Invalideraadet. skabeligt faa konstateret, at der intet er i Vejen. Det
Det er i hoj Grad beklageligt, at Forholdene er saaledes. svarer ikke til de reelle Forhold. Derfor siger jeg, at det
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73 er notwendig!, at I er klar over, at den Erkloering, som
m man askroever Sogneraadet, i hsj Grad er voerdifuldt.
Til det, hvad Formanden sagde angaaende Ned.Zf skcering, vil jeg gerne sige. at jeg ikke vil voere med til.
jo at man anvender Tilveuningstheorien over for krigsin>y validerne, som det er praktiseret i Ssnderborg. Jeg er
so absolut imod Nedsoettelsen, og stemmer derimod og ar,6 bejder derimod. Vi kan ikke vcere med til at taale, hvad
»6 der er sket. Det er ikke noget socialt Syn. For hvis
m man havde et Socialt Syn, vilde man ganske simpelt
al lade saadan en krigsinvalid i Ro. Jeg er uden Andel
i i de Nedsættelser, der er foretaget. Friedrich Andresen
>sj har Ret, at man kan kroeve, at der tages Hensyn til
k krigsinvaliderne. Vi har lagt Moerke til. at man ogsaa
i i Tyskland foretager store Nedsættelser. Ara krigsin0 validernes Side har man svaret med store Demonsirajj tioner. Jeg tror, vi skal gore det samme, for at vise. at
6 der findes mange Lidelser, som ikke kan affindes med
j Penge. Vi maa ikke glemme, ak vi kan faa vore krav
g gennemfort ved en kraftig og stoerk Sammenslutning.
1 Vi maa aldrig give op for den Sag. vi koemper for.
Angaaende Efteruuderssgelserue vilde jeg gerne sige
i! til Andresen, at vi skulde beskæftige os mere med dette
5 Sporgsmaal. Jeg kan ikke indse, at man har gjort en
!s stor Samfuudsgeruing. naar man indkalder en Mand, der
z er 50 Aar og der faar 15 0/0 og nedscetter ham til 10^.
I Vi har aldrig Hort, at Regeringen har beklaget sig over.
o at Omkostningerne har voeret sor store. Derfor har vi
5 Ret til at sige, at saalcenge der ikke foreligger nogen
.f som helst Grund for at gaa til Nedskæring, saa bor man
/ i alt Fald ikke falde over Mennesker, der har den mindste
5 Modstandsevne i disse Tider.
Christensen, Voekken:
kammeratinder og kammerater, det er jo ikke let
^ her at tage Ordet, efter at Hr. Andresen eller kamme7 rat Andresen er kommen med den nedsættende Bemcerksi ning om den nye Forening, der er dannet og om dens
! Moder. kammerat Andresen sagde, at han beklagede,
o at have spildt sin Tid paa disse Msder. Det synes jeg
li
ikke han burde have sagt, for den nye Forening har alle7
rede i Dag ca. 500 Medlemmer. Det er alle kamme7
rater, der har mistet Forligheden og Sundheden i krigen.
^ Han skulde ikke beklage at vcere sammen med dem. Nu
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er der bleven sagt saa meget angaaende Invalidenoevnets
Forretningsmetoder. Der gaar hundredevis af Invalider,
som ingen Renter faar, der har efter Invalidencevnets
Beretning voeret 2200 Renteandragender, deraf er kun
de 800 blevet bevilget, de 1400 er blevet afflaaet. Man
kan dog ikke tcenke sig, at de 1400 er Folk, der kun vil
tilsnige sig Renter. Det er den Metode Ncevnet bruger,
setvfslgelig Viggo Hansen undtagen.
Naar vi tager en Invalid, der er bleven nedsat fra
750/0 til 600/0, saa er det en Nedskoering saa stor at
vedkommende Invalid, der har 8 Vorn, ikke kan taale.
I Dag faar han 71.65 Kr. maanedlig. heri er dog fradraget et Afdrag af Rentelaan. Han skal nu ernoere
kone og 8 Vorn med denne Rente og de 40 0/9 Arbejdsevne, der er levnet ham.
Saa er det Hovedorganisationen og hvad den har
gjort, det skal jeg vcere den sidste til at kritisere. Jeg anerkender Arbejdet. Andresen og Hansen har gjort, men
der er noget, som jeg synes Hovedorganisationen burde
have gjort og det er ak samle de tusinder af Efterladte
og Invalider, der er bleven afvist med deres Rentekrav,
thi saa havde Hovedbestyrelsen et stort Material at loegge
frem, nu naar Loven skal til Revision.
Saa vil jeg sige, at det ikke er Folket, der krcever
Rentenedskcering. ikke de ssnderjydske Rigsdagmcend og
ikke den danske Regering, nej, det er ganske alene Noevnet.
Den Forretningsmetode som de bruger er kun anlagt af
Noevnet. Jeg selv fik min Skade for 17 Aar siden, og
nu kommer de og siger: Nu kau du gaa med et Ven og
jeg er saa 15 0/9 mindre Invalid.
Angaaende Erklæringer fra Sogneraadene. Hvordan
praktiserer Sogneraadene Behandlingen af de Forefpsrgsler, som Ncevnet retter til dem i Anledning af vore Rentesager? Hos os er det saadan: Naar der kommer et Forespsrgselsskema. saa fylder Sogneraadsformanden det selv
ud uden at spsrge nogen af de andre Sogneraadsmedlemmer, altfaa ganske kontormæssig alene.
Det var angaaende den Splittelse, som den nye For
ening har fremkaldt, den beklager jeg ogsaa meget, og
hvis den gamle Forening vil tage Arbejdet op, som nu
er ncevnt her fra forskellige Sider, i meget stcerkere Grad
som for, saa tror jeg, at den nye Forening vil voere overflsdig.
Fortsattes i nceste Rr.

I denne Anledning skal man meddele, at Sociatministeriet har gjordt sig bekendt med Resolutionen, men
at Ministeriet, da man i Forvejen har anerkendt „ForSvar fra Socialministeriet til den nylig oprettede eningen af krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte" som
„Foreningen af forurettede ssnderjydske krigsdella- repræsenterede de ssnderjydske Invalider. — fra hvilken
a i gere" paa en as denne Forening til Rigsdagen ind- Forening man har modtaget Forslag til TEndringer i
ncevnte Lov, der for Tiden er til Overvejelse i Miniz given Resolution.
stenet, — maa henvise „Foreningen af forurettede
„Socialministeriet kobenhavn. den 14. April 1931.
ssnderjydske krigsdeltagere" til eventuelt at trcede i
Ved ak fremsende en paa et Mode i Tinglev den Forbindelse med den af Ministeriet anerkendte Forl 15. Marts d. A. vedtagen Resolution, hvori „Foreningen ening og söge dennes Vistand til kravenes Gennema af forurettede fouderjydske krigsdeltagere" dels har be- ssrelse."
Det er dermed atter fastslaaet, at vor gamle Orgas svoeret sig over de ssnderjydske krigsinvaliders Stilling
z
efter den goeldende Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 om nisation er den, der er anerkendt som berettiget til at
^ Forsorgelse af militoere Invalider og saadannes Efterladte fore de ssnderjydske krigsofres klager frem til de komi i de ssnderjydske Landsdele, dels har fremsat en Rcekke petente Steder, som den har gjordt det siden 1920 og
Z. krav gasende ud paa en 2Endring af de paaklagede For- nok skal gore det fremtidigt. Men en Ting maa vi
A
hold, har Foreningen i et til den danske Rigsdag stilet forlange af den enkelte Efterladte og krigsinvalid, nem^
hertil overgivet Andragende af 16. f. M. anholdt om, at lig. at de tilslutter sig vor Organisation, og ikke enten
6
de i Resolutionen ansorte Forhold maa blive optaget til staar udenfor i den Mening. at*de andre nok skal varetage krigsofrenes Interesser, eller at man formener, at
li noermere Overvejelse.

j
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det lille Bidrag, som Foreningen kroever, kan spares.
Alen for alt vogt Jer sor ak sistte den ny Bevcegelse,
thi derved er I kun med til at saa Splittelse ind i vor
gamle Organisation. At den nye Forening kun vil en
saadan Splittelse, har denne Forenings Repræsentanter,
tydeligt visk ved de Moder, de har afholdt i Tonder, Logumkloster og Bov, hvor disse hovedsageligt kun forsogte
at nedrakke vor Organisation og dens Tillidsmand, hvilket dog ikke vandt noevnte Forsamlingers Tilslutning.
Derfor kammeratinder og kammerater, sigt „For
eningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes
Efterladte" ogI kan vcere sikker paa, at derved gavnes
krigsofrenes Rettigheder bedst.
Maj 1931.
Hovedbestyrelsen.

!

Haderslev Afdeling

-i-

Et Mindeord over afdode
Stiftsamtmand, kammerherre Haarlsv, Haderslev.
Den 11. Maj dode efter faa Dages Sygeleje kam
merherre Haarlov, og den 15. Maj fandt hans Bisættelse
Sted fra Domkirken i Haderslev. Det er med Vemod og
oprigtig Sorg, at krigsinvaliderne og Faldnes Efterladte
modtager dette Dodsbudskab; thi kammerherren var de
ssnderjydske krigsofre en oprigtig Ven. og har ved mangen en Lejlighed vist vor Sag skor Interesse og gjordt
et Arbejde for os. Gid vi havde mange flere Mcend
med hans Forskaaelse for krigsofrenes Kaar og hans
cerlige Villie til at hjoelpe de af krigen ramte.
Vi vil her i vort Medlemsblad sige et oprigtigt
ment: Wre voere hans Minde!
Haderslev Afdeling.
»

-i-

Til kammerherre Haarlovs Baare havde Haderslev
Afdeling sendt en krans. Hovedbestyrelsens Formand,
Ar. Andresen-Tonder, var til Stede ved Bisoettelsen.

Vekendkgsrelse.

Skodborg-Jels Afdeling
afholder Medlemsmode paa Jels Voldsted, Onsdag,
den 10. Juni Eftermiddag kl. 4 med folgende
Dagsorden:
1. Beretning fra Fcellesmodet i Tinglev. 2. Oploesning.
3. Eventuelt.
Alle Medlemmer med Familie bedes mode. Madkurve og Sangbog medbringes.
P. B. V.:
H. Tandrup.

Egen Afdeling
afholder Generalforsamling Lordag, den 6. Juni, Aften
kl. 8, hos Goestgiver Peter Krogh, Egenmolle, med solgende Dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Valg (Sommerskoevne).
4. Eventuelt.
Efter Generalforsamlingen gratis kaffebord. Om
god Tilslutning beder
Bestyrelsen.
^leclclelelse tra Invsliäensevnet.
Kon8ultatjon for militsers lnvaliäer og 8aacZanne8 esterIa6te ssmt l?entean8sZere Vil af en l^ä8enäinZ fra I^seVnets
Kontor i ^nni ^laaneä I9ZI blive afbolät i

Haderslev, ^mtsknget,

clen 4., 11., 18. oZ 23. XI. 14^.

Aabenraa, S^ekassens Kontor, SsnäerZsäe 12,
äen 2.. 9., 16., 23. og 30. Kl. 14^.

I'snäer, Amtskuset, clen 10. oZ 24. Kl. 14^.
l'inZIeV, ^inZleVliU8, äen 19. Kl. 14.
1^sSumklo8ter, Hotel KoFal, clen 17. Kl. 15 16.
I'oktlunä, k^rosck' Hotel, äen 12. Kl. 16^.
ksätlinZ, Hotel ksääing, 6en 6. Kl. 14
Invalider og efterladte, samt I^enteanssZere, 8om onsker
at Zore VruZ sk äi88e Konsultationer, maa 8ene8t 2 OaZe inclen
den Öato, paa kvilken 6e aöter at Zive ^oäe, meääele Invaliclenssvnet i LonäerborZ, til nVilken Kon8ultation cle agter at
Zive Noäe, for at Veäkommenäe8 ^kter kan blive meäbragt
til Kon8ultationen.
Kon8ultationerne — Ve6 kvilke ^er ikke er I^ejllSkeck
til st blive lseZeunäerssZt — afboläe8 kun, for saaviclt ^leevnet
rettiäiZt moätaZer ^nmelclel8er til 8amme. ^
^

Bestyrelsen for Haderslev Afdeling har ment at kunne
fastlcegge Dagen for 8ommer8tsevnet til Sondag den
9. August d. A. Noermere Program solger i nceste Rr.
af „Krigs-Invaliden".
Bestyrelsen.
Haderslev Afdeling
afholder Medlemsmode paa „Folkets Hus" Onsdag,
den 10. Juni, kl. 8 Aften.
Dagsorden:
1. Beretning fra Fcellesmodet. 2. Sommerstævnet.
3. Eventuelt.
„
Bestyrelsen.

Tandslet Afdeling
Vekendtgorelse.
Tandslet Afdeling afholder sin aarlige Generalforsamling Fredag den 5. Juni 1931, Aften kl. 71/2 i
Ertebjerg kro, med folgende Dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskabssremloeggelse. 3. Valg
af 2 Bestyrelsesmedlemmer. 4. Sommerstævne. 5. Evtl.
Bestyrelsen.
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Slags Gummifodtoj repareres.

Al. Moller - Brohovedvej 3 - Sonderborg

Z Znoalidekonsulenllonlorel for Haderslev Sq og Aml Z
°

Storegade 88 (Amtshuset)

-

Telefon 1092

^

^äer XriZsinvalläer vK kalänes Ltterlaäte

°

Zratis VejleäninZ ox kaaä i kentesaxer in. in.

°

kontortid 9-12 og 2—4. Lordag. 9—12
kekancllinZ
af QiZt, kcbias, ^U8kel-, l^ecl- og KnoZleliäelser. Elektriske
I^)?8ba6e, ^38saZe oZ Z^ZeZ^mnastik efter I^seZeorclination.
^eälemmer af ?oreninZen for KriZsbe8kaäiZecls p. p. oZ
clere8 pasrsrencle, bvor lnvalicleneevnet eller 8)?Aeka88en
ikke ^äer noget VeclerlaZ for ovenanforte l^iclelser, kan vecl
^orevi8ninZ af 6ere8 ^lecllemsboZ faa LebancllinZer efter
Aftale.
1^.
- I^ssZeautori8eret ^as8or laffet 34
^
l'elefon 480

.krigs-Invaliden" redigeres af H. Clausen - Sanderborg, kastaniealle i St.: udkommer een Gang maanedlig, og koster 15 Sre pr. Eksemplar.
Trykt i A. E. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg. Telefon 245.
Eftertryk af .Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.

°

^ ^v/c/zvs'
^ »»>>!/
^

,? '

'.

^7>/^/ -./
''

Medlemsblad

for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Den 1. Zu« 1SZ1

Ar. 4

8. Aargang

4H-

^oliuriEi'LtZLVliLt i Haderslev deri 9.
—

kaa fsellesmsdet i linglev Kiev det kesluttet, i /^ar at afkolde sommerstævnet i
laderslev.
Det er altsaa anden Oang, at laderslev
Afdeling kar äet ærefulde lverv, at tage
sig ak Arrangementet, og 8tXvneudvalget er
nu i fuld Qang med forkeredelserne.
Indvalget kar besluttet, at afkolde ^tZLVnet paa »Hojskolekjemmet« i Storegade,
som er meget smukt keliggende ved laderslev Dam. ver er store rummelige lokaler,
og en stor smuk lave.
Vi sender saa kermed en hjertelig Ind
bydelse ud, til alle vore lokalafdelinger og
Medlemmer i kele landsdelen. I^Iod op
alle som en, l)aade Invalider og Efterladte,
tag kele familien med. Afstandene er ikke
stsrre end at alle kan vsere med. Vis. at
der er fsellesfolelse og 8ammenkorigked
indenfor vor Organisation.
Udvalget kenleder Opmserksomkeden
paa, at der vil finde en Lortlodning 8ted
om vserdifulde (Gevinster, og vi kenstiller
til Afdelingerne, at kestille lodsedler snarest,
da der kun er et kegrsenset ^.ntal til Kaadigked.

1931

—

legningslisten til fællesspisning vil blive
udsendt samtidigt med evt. kestilte lodsedler.
I store Irssk er programmet folgende:
Godtagelse af Osesterne.
fællesspisning (llnderkoldningskoncert)
ä 2,25 Kr. inkl. Leheninß.

festmarck til vamkalvoen.
lsjtideligked ved Mindestenen tor de faldne.
I^lsde i ls^skolek^ emmet med laler og
Lsrneforl^stelser.
Koncert.
Desuden er skiveskydning og fugle
skydning om meget smukke (Gevinster fra
XI. 10 formiddag. I^Xrmere krogram folger.
I lilfselde af ugunstigt Ve^rforkold, er
lokalerne saa rummelige, saa festen kan afkoldes inden Dore.
(^Xster som onsker at bese L^ens 8evserdigkeder, og dem er der mange af, stil
les fsrere til Kaadigked.
Udvalget kan ogsaa anbefale lokalerne
af vore Kammerater indenfor (^Xstgiverne.
8e ogsaa Annoncerne.
Madkurve kan medbringes,
^lle eventuelle foresporgsler, kedes
sendt til kammerat l. faris, Koligkedsve^ 2,
laderslev.
Indvalget.
8e ind til Kammerat

»^mtsdanexaaräens Restaurant«
Jomkrustien 13

^ommerstsevnet 6en 9. ^uZust
mine lokaler til Medlemmerne atkoreninZen

(^lacl^urve Ican me^lzrinZes)
k^Zt. 21Z. 10 Xomp.

..Folkets Hus"
Modelokale for Haderslev Afdeling
H^Aeli^e lokaler? - Lilparkerinss?
Ooä LetieninA! - ^laäkurve mas meädrinAes?
8tsrre 8elskalzer kan modtaZes
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Repræsentantskabsmode
af „Foreningen for fonderjydfke krigsbefkadigede og Faldnes Efterladte"
i Tinglev, den 10. Maj 1931
Fortsat fra Nr. 3

Inden vi fortssetter med kekeratet. skal man,
kor ikke at Zive I^seserne et torkert Lillede at
OaZspressens StillinZ til XriZsinvaliderne, kenlede
Medlemmernes Opmserksomked paa, at toruden de
i vort sidste Referat nsevnte Llade, l,ar vi Zlemt
at nsevne „^Vlodersmaalets" oZ „Sonderjysk vaZklads" ^ilstedevserelse.
I^ed.

Thomsen, Haderslev:
Jeg vil mene. al det i det hele taget er tvivlsomt,
om man kan konstatere en Forogelse af Erhvervsevnen.
Jeg tror ikke, at dette er noget, der kan bevises, der er
nemlig en stor Forskel mellem som Lcege at konstatere Storrelsen as Arbejdsevnen og saa i det praktiske at kunne udnytte denne Arbejdsevne. Naar vore Lcegmcend i Ncevn
og Raad blindt stoler paa Lcegens Dom i saa Henseende,
saa tror jeg, at det er fordi, det nu engang passer i
deres kram. Man faar her ncermest Indtryk af, at det
mere er en Sparekommission end en uhildet Domstol,
der bedommer vore Invalidesager. Hvad kan vcere Bevæg
grunden hertil? det er ikke at komme i konflikt med Loven.
Jeg mener, at den Vej vi skal frem, og som vil betyde
meget, det er Sporgsmaalet om Metoden, Sporgsmaalet
om vi kan faa Lov til at overvcere Forhandlingerne, naar
vore Sager afgores. Jeg kan ikke begribe, at Medlemmerne i Ncevn og Raad kan vcere saa sejge, at de ikke
kan taale at hore paa, hvad Invaliden selv har at frembringe til Forsvar for sin Sag, og heller ikke kan jeg tro,
at de vil skubbe et saadan Forsvar fra sig. De maa
tage imod de Bebrejdelser, som kan rettes mod dem og
de maa staa til Ansvar for deres Afgorelser.
Med Hensyn til Andresens Omtale af den nye Organisation, saa mener jeg, at vi ikke skal beskoeftige os
mere med denne end hojst nodvendig. Vi har konstateret,
at denne Organisation kun forsager at drive Splittelse
ind i vor Forening, og vi ncegter derfor at anerkende
eller respektere den, ligesom vi ncegter et Samarbejde
med den. Vi anerkender kun en Organisation, som jeg
har sagt i Aabenraa ved Modet der: Voer forvisset om,
at lykkes det, at faa en Splittelse i Gang, saa kan vi
synge vor Begravelsessang. Saa kan de stole paa, at
dem, der ikke er os venlig stillet nu, vil gnide Homderne
og gloede sig for hver ny Organisation, der senere kommer.
Vi kan vcere klar over, at holde en Organisation for
krigsofre samlet i Nordslesvig, det er et stort Arbejde
og jeg er forbavset over, at vi har kunnet holde sammen
om vor Organisation, uden at der har vceret noget, der
har bragt Splittelse ind. At det er lykkedes saa godt til
nu, er fordi vi altid som Medlemmer er kommen her hen
for at sige vor Mening og for at drofte de Ting
som foreligger. Er vi ikke tilfreds med Hovedbestyrelsen,
saa vcek med den.
Jeg mener paa Andresens Vegne, at naar han har
beklaget at have vceret til Stede ved den nye Forenings
Moder, saa er dermed ikke sagt, at han ikke onsker at

vcere sammen med Invaliderne, men det berorer kun de
Bestyrelsesmedlemmer fra den nye Organisation, som var
til Stede ved de omhandlede Moder, og som han mente
der ikke kunde fores nogen som helst Forhandling med.
Med Hensyn til Sogneraadenes Forretningsmetode, da
er her noget som bor soges cendret. Forholdene bor
soges bedomt af Folk. der har mere praktisk Indsigt og
vi maa mere bort fra den lægevidenskabelige Bedommelse.
Invalidencevnet ynder at bruge den Fremgangsmaade,
at de kun benytter de Indberetninger fra Sogneraadene,
som ikke taler i Invalidens Favor, hvorimod naar en
saadan Indberetning indeholder noget faktifkt, lcegger
man den gerne til Side. Jeg har i det mindste Hort,
ak man bruger den Fremgangsmaade. En anden Ting,
som vi ofte har modarbejdet for er. at det ikke skal vcere
Sogneraadssormanden selv, der afgor de fra Invalidencevnet stillede Sporgsmaal, men det skal vcere det samlede
Sogneraad. Vi maa her henvende os til vore Reprcesentanter i Ncevn og Raadet, at disse overvaager, at disse
Foresporgsler fra Invalidencevnet forelceggesSogneraadet
til Forklaring. Det er utilborligt, at det skal vcere en
Sognekonge, der skal afgore den Slags Ting. det skal
vcere det samlede Sogneraad.
Iovrigt maa al Tavshedspligt ophceves, vi maa
have Lov til at faa Materialet frem om vore Rentesager, thi det danner det Grundlag vi skal bygge vort
Forsvar paa. Hvad kan der ske, dersom vore Reprcesentanter i Ncevn og Raad bryder Tavshedspligten? de kan
blive ekskluderet, men saa kan vi vcelge dem paany.
Jeg vil ogsaa tillade mig ak sige Formanden Tak
for hans fyldige Beretning. Endnu saa kun en Bemcerkning om den nye Organisation, nemlig dette, at naar
man mener, at vi forst nu vil samle os op til Arbejde,
efter at de er kommen paa Arenaen, saa tror de fejl.
Jeg er overbevist om, at vor Hovedbestyrelse nok
skal varetage vore Interesser med Nidkcerhed og Dygtighed, som de er i Besiddelse af.
Bertelsen, Skodborg:
Jeg er amputeret og har faaet min Rente nedsat
fra 75 v/o til 60 v/o til trods for, at Overlcegen selv siger,
at min Invaliditet har forvcerret sig. Jeg havde en Samtale med Dr. Overgaard, og han sagde, at det var ham
ligegyldigt, om alle krigsinvalider kom paa Fattiggaarden.
Jeg beder Pressen optage dette i Aviserne, mit Navn
kan godt vedfojes.
Fru Elley, Haderslev: .
Jeg beklager meget, at vor Lov ikke er kommen til
Behandling. Jeg beder derfor: hjcelp Enkerne. Der har
aldrig vceret en saa stor Modloshed som nu. En Enke
kan ikke leve af 60.00 kr. maanedlig. Derfor beder jeg,
hjcelp os for at skaffe os bedre kaar.
Pastor Schmidt, Tonder:
?ea vil åerne benytte Lejligheden til at takke for
Indbydelsen.
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Vi er interesseret i at hore Onsker og klager. Jeg
tror, vi er alle villig til at scette igennem, hvad der kan
scettes igennem. Spsrgsmaatet maa voere en fælles in
teresse, det maa ikke gores til et Partisporgsmaal. Rigs
dagsmandene hernede fra maa staa sluttet om de krav.
som er berettigede. Jeg synes, naar det ikke er lykkedes
at samle Rigsdagsmandene her i Dag. saa maa De ikke
give op. men prsve at faa dem samlet endnu engang.
Jeg kunde toenke mig. at naar Bestyrelsen kommer til at
forhandle med Invalidenoevnet, de skulde prove saa ogsaa
at komme i Forbindelse med Rigsdagsmandene. - Det
er en kolossal stor Fare, hvis dette Spsrgsmaal bliver
en partisag. saa er det vanskelig at sige. hvorledes Udfaldet bliver. I den forste Tid, efter at vi var kommen
under Danmark, var Rigsdagsmandene meget beskoestiget
med Arbejde angaaende ssnderjydske Spsrgsmaal. hvor
der forlangtes Sagkundskab, og hvor de havde det afgorende Ord. Der blev sat meget igennem.
Der blev sagt. at krigen kom mere og mere paa
Afstand. Det er farligt. Men os kommer den ikke paa
Afstand. Vi ser det hver Dag. vi kan ikke glemme det.
og vi vilde ikke gore vor pligt, naar vi ikke gjorde, hvad
vi kunde. Det er derfor en Betingelse, at de sonderjydske
Rigsdagsmand tager sig af Sagen. Det er ikke at vente,
at de andre tager sig af den med samme Interesse. Det
er bleven sagt, at disse krav maa voere priviligerede.
Hele Deres Sag kommer jo til at rangere under Socialministeriet. Det er ogsaa saglig rigtig. Men det er dog
mere end et socialt Spsrgsmaal, og det er muligvis ogsaa
en Fare, at behandle dette som et socialt Spsrgsmaal
alene, og dermed gore det til et politisk Stridsspsrgsmaal.
Dette Spsrgsmaal maa behandles anderledes.
Formanden brugte i sin Beretning Udtrykket „de
legemlig og socialt svcekkede og beskadigede". Alan kan
forstaa at de taber Modet, og at det tynger paa Sindet
og svcekker Modstandskraften, endstsnt man maa forsoge,
at opfriske den Kraft og Vilje, der er i Mennesket endnu.
Saa blev der ogsaa fremhoevet noget, som ikke kan fremhceves nok. det er, at hvis en Mand erkloeres for arbejdsdygtig eller for 60 v/o arbejdsdygtig, at han saa kun har
en ringe Udsigt til at finde et Arbejde, nu, da hele Arbejdsmarkedet er saa vanskeligt. Det er en Undtagelsesstilling
for Invaliderne, det er det samme som om de er priviligerede. Det er et Privileg, at man kan forlange at
tage Hensyn til, mere end andre, som er kommen til Skade.
Det er ikke noget, som de kan gsres ansvarlig for. Det
er et meget vanskeligt Spsrgsmaal om at bestemme Tvangsmidler for at skaffe Arbejde. Spsrgsmaalet er ikke nemt,
og Materialet maa loegges til Rette fra de Interesserede
og Sagkyndige. Invaliderne troenger til at blive ststtet
af dem, der har Indflydelse paa Lovgivningsmaskinen,
og det er noermest Rigsdagsmandene og scerlig Rigsdagsmoendene hernede fra. Jeg mener, at De skulde prsve at komme i noermere Forbindelse med dem. Rigsdagsmoendene vil sige, dette er et Sporgsmaal for os.
hvor der maa hjoelpes. Om der kan hjoelpes, maa Tiden
vise. Jeg tror, at vi kan vente fra Ministeriets Side
at faa noget gennemfort.
Hvad Loegerne angaar, saa er det Loegerne hernedefra, som skal benyttes. De har ogsaa voeret med i Krigen, og ester hvad jeg synes, er det uhort at man ikke
benytter dem.
Jeg vil gerne fra min Side sige. at jeg gerne vil
voere villig til at hjoelpe og gore alt. for at faa noget
godt ud af den Lov, som nu bliver fremsat i Rigsdagen,
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og det samme kan man forlange as de andre Rigsdagsmoend.
Hartkopf, Lsgumkloster:
Formanden strejfede et ministeriel Cirkuloere augaaende Beskæftigelse af Invalider. Hvordan Socialminifteriet praktiserer dette, kan jeg dokumentere her.
Vi har i Lsgumkloster en krigsinvalid Martin Outzen,
der siden 1923 har voeret ansat som Fyrpasser. Han
blev afskediget den I.Oktober 1929 fra denne Stilling.
Han ssgte Stillingen igen, >men han kom ikke i Betragt
ning. Er der noget i Vejen med Outzen, spurgte jeg.
Nej. han har passet sit Arbejde samvittighedsfuldt. Saa
spurgte jeg Formanden for Menighedsraadet. han gav
ham et godt Skudsmaal. Jeg spurgte senere prcesten.
Nej. der var ikke noget i Vejen med Outzen. Hvorfor
har i saa smidt ham ud? Vi berettede det til Socialminisieriet og fik saalydende Svar:
..I en hertil indsendt Skrivelse af 16 September f. A.
har Foreningen for sonderjydske krigsbeskadige og faldnes
Efterladte besvoeret sig over, at krigsinvalid Martin Outzen, der siden 1923 har voeret ansat som Fyrpasser ved
Lsgumkloster kirke, fra 1. Oktober f. A. er bleven afskediget fra denne Stilling, og at Lsgumkloster Menighedsraad derpaa. efter at have opflaaet Stillingen som Fyrpasser og kirketjener ved Kirken ledig, sra 1. Oktober
f. A. har besat denne med en yngre Mand. der ikke er
Krigsinvalid, uden at Martin Outzen, trods indgiven Anssgning, kom i Betragtning ved Besoettelsen.
I denne Anledning skal man meddele, at Socialministeriet under 2. s. M. fra kirkeministeriet har modtaget Underretning om. at samme noevnte Dato har tilskrevet Arbejdsmand Outzen saaledes:
Under Henvisning til, at de siden 1923 har varetaget Stillingen som Fyrpasser ved Lsgumkloster Kirke
har de i et direkte hertil indsendte Andragende af 13.
Septembers. A. besvoeret dem over. at Lsgumkloster Menighedsraad uden Hensyn hertil har ladet Stillingen som Fyrpasser ved kirken opslaa ledig fra 1. Oktober 1929 og besat
denne med en yngre Mand, Arbejdsmand Niels Poulsen.
I Anledning heraf skal man efter stedfunden Brev
veksling med Stiftsovrigheden over Ribe Stift herved
meddele dem, at Ministeriet efter den af Menighedsraadet
og kirkens Bestyrelse indtagne Stilling ikke finder at kunne
foretage noget i Sagen.
Det tilfojes, at Socialministeriet herefter ikke ser sig
i Stand til at foretage yderligere i Sagen."
Saadan ser det ud og selv en krigsinvalid faar saadan
en Behandling. Det er for mig det samme, som at staa
med et fuldt Olglas i Haanden og ikke maa drikke deraf.
Saa vil jeg sige til Viggo Hansen, han tror ikke, det var
i Harmoni med dansk Lovgivning at fjerne Tavshedspligten, saa er den fejl opbygget. Vi maa gore vor
Ret goeldende og have Tavshedspligten afskaffet. En
Enke har ikke sendt sin Mand frivilligt ud i krigen. Krigsinvalider behandles simplere end en Forbryder, der faar
Lov til at forsvare sig. eller han maa forlange en Kammerat dertil. Viggo Hansen har selv affattet en Resolution desangaaende. den maa vi kroeve respekteret. Vi
modarbejder ikke disse krigsinvalider fra den nye Forening. men de Mcend. de har udsendt, var ret uheldige,
det var usagligt og usmageligt, hvad de har fremfort
paa deres Msder. kravet om en ssnderjydsk Loege. som
den nye Forening stiller, den er lige saa gammelt som
vor Forening er. Vi vil have en ssnderjydsk Loege ind
i Noevnet. Det er meget gloedeligt at faa oplyst, at de
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Herrer Rigsdagsmand vil varetage vore Interesser. De
..At naar den gamle Forening ikke har kunnet opnaa
andre Herrer, der har vceret til vore Moder, har. naar noget i de sidste 11 Aar, da skyldes dette udelukkende vore
de er bleven spurgt, ogsaa lovet at gore det, men har hjemlige Rigsdagsmand uden Undtagelse, det er dem,
intet gjort endnu. Hvis de sonderjydske Rigsdagsmed- der har svigtet os."
lemmer vil optage vor Sag. takker vi dem paa Forhaand.
Det passer ikke. Jeg har ikke sagt. at Foreningen
Fru Schulz, Haderslev:
ikke havde opnaaet noget, men har utrykkeligt oplcest alt
Forst takker jeg Andresen og Mortensen for det store det. hvad der faktisk er opnaaet overfor den midlertidige
Arbejde, de har gjort for Enkerne.
Lov fra 1920, og den nnvcerende Lov 7lr. 100. Da den
Raar en Enkes Rente endnu skal nedscettes, saa er nye Forenings Medlemmer bebrejdede den danske Regedet for meget, hun kan ikke komme ud med Resten. Det ring. bebrejdede det danske Folk. at Forsorgelsen var saa
er saa langt nede, at vi ncesten ikke mere kan faa Fode, daarligt, har jeg sagt min Mening, at man hverken kunde
langt mindre Toj.
bebrejde den danske Regering eller det danske Folk noget.
Petersen, Sonderborg:
Hvis der skulde rettes Bebrejdelser, saa maatte det kun
Jeg vil gerne sige Formanden Tak for hans Arbejde voere det, at de ikke havde kendt nok til Invalidernes
og hans gode Beretning. 3 hans Beretning var der Forhold. Det er det, hvad jeg har sagt og ikke andet.
ncevnt mange Underforhandlinger med Socialministeriet,
Clausen var inde paa, at vi maatte skabe en stor
Steincke osv. Jeg vil gerne bede, at der tages en Af- og stoerk Organisation. Ja, det er det, vi har vceret inde
skrift af alle disse Forhandlinger, som saa skal gaa ud paa i alle de sorlobne Aar, og jeg er enig med Clausen
til Hovedbestyrelsens Medlemmer. Dette er nodvendigt heri. Alle krigsinvalider burde staa i vor Organisation.
for at faä en god sammensluttet Organisation.
Der er ingen der har Lov til at staa udenfor. Og ClanLandtingsmand Jorgen ZNsller, Haderslev:
fen, og alle dem. som staar i vor Organisation, det er
Jeg vil i Tilslutning til, hvad Pastor Schmidt gjorde, dem, som er besjcelet af den gamle Kammeratskabsaand,
takke for Indbydelsen. Jeg vil gerne indromme, det har men dem som desvoerre endnu i Dag staar uden for vor
gjort et dybt Indtryk paa mig, hvad jeg har Hort her i Organisation, det er dem som ikke er besjcelet af den
Dag. Jeg har haft lidt at gore med krigsinvalider, ikke gamle kammeratskabsaand. Vi maa se Realiteterne i
saa lidt i de forste Aar. da de henvendte sig til mig og Ojet. Det er dem, som nok vil hoste Fordele, men mod
arbejdede for at faa en Lov, som kunde tilfredsstille dem. arbejder Organisationen ved ikke at deltage, hverken i
Det var dengang et vanskeligt Arbejde ak faa de forskel- Arbejdet eller ved personlig Indsats. Det vil vcere vanlige til ak sorstaa hvad der var, der skulde gores for de skeligt at faa disse kammerater og kammeratinder ind
mange krigsramte, for Enkerne og Bornene. Det var i Organisationen nu, naar dette ikke er lykkedes gennem
vanskeligt at forstaa for dem nord for Grcensen. Hvis Aarene.
de kunde have voeret til Stede her i Dag og hvis disse
Til Viggo Hansen vil jeg gerne sige, at jeg ikke er
Taler kunde have lydt i Rigsdagen, saa vilde vi vcere i enig med ham i hans Betragtning, at vi maa slaa os
Stand til at skabe bedre Forhold for krigsramte som til til Ro og vcere tilfreds med den Maade den hele Lov
Dato. Det er en kcer Pligt for mig at gore hvad jeg givning ordnes paa. Jeg mener, at her er et ganske
kan for at hjcelpe en Invalid.
scerligt Forhold, det er et ganske scerligt Omraade, som
Voer overbevist om, at det, hvad jeg har Hort i Dag, er afviklet, naar denne Generation er uddod. De Love.
det skal jeg ogsaa lade gaa videre til mine kolleger i som skal beskceftige sig med krigsinvaliderne og Faldnes
RigsdagenEfterladte, haaber vi, maa blive de sidste. Naar denne
Boysen, Vollerup:
Generation er uddod, haaber vi, at dette Sporgsmaal
Naar vi har Hort alle disse Redegorelser, saa moerker ikke opsiaar igen. Derfor er jeg ikke enig med Viggo
vi, det gaar nedad Bakke med krigsinvaliderne. Vi lever Hansen i, ak vi skal vcere tilfreds med den almindelige
i en Tledskoeringstid.
De skoerer ned Aar for Aar. danske Opfattelse og Lovgivning. Vi kan ikke vcere tilTil sidst faar vi intet. Raar jeg tidt har tcenkt paa freds med, at vor Sag behandles for lukkede Dore og
krigsinvaliderne, saa har jeg oste tomkt, hvor kan det med Tavshedspligt. De Besked, som vi faar fra Invavoere, at de sonderjydske kriginvalider ikke kan indscettes lidenoevnet og Invalideraadet er meget korte, ja. saa korte,
i offentlige Stillinger i Statens Tjeneste. Der kunde dog at de intet indeholder, ikke engang saa meget, at man
spares mange Penge derved. Det er kun sjceldent det sker. kan rejse en klage eller Indankning. Jeg mener, enhver
Jeg kender ikke Grunden. Hvis de fik Adgang til offent- Besked der forer til Afslag, maa vcere udsorligt begrunlige Stillinger over hele Landet, saa kunde der blive det. Den maa indeholde alle Begrundelser, der forer til
mange indsat. Jeg synes, det er forkasteligt, naar man Afslag. Indeholder den ikke disse, opnaar den ikke Retsvil anvende Tilvomningsteorien. Det er ganske givet og kraft. Hvis bare vort Invalidencevn vilde rette sig efter
klart, jo celdre et Menneske bliver, des mere mcerker han de goeldende franske Bestemmelser, vilde dette vcere et
sin Invaliditet. Dersom de vil anvende den Teori, saa skort Fremskridt. Vi er enige om. at Loven er daarlig
maatte vi kroeve Aldersteorien anvendt.
paa mange Maader og skulde cendres. Og denne Lov,
som dog er en social Lov, maa anvendes i social For
Andresen, Tonder:
Jeg takker for den saglige kritik, der er rejst mod stand og i en social Aand og ikke som nu i en formamin Aarsberetning og takker for alle de Fingerpeg og listisk og bureaukratisk Aand.
Viggo Hansen var inde paa de store Demonstrationer,
gode Tanker, der er fremkommet. Forst og fremmest
skylder jeg Rigsdagsmandene en Erklcering angaaende som for Tiden er sket i Tyskland. Forholdene i Tysken Artikel fra den nye Forening. Jeg har ikke holdt det land er heller ikke gode. I Tyskland er de langtfra tilfor nodvendigt at gaa ind herpaa, da den omhandlede fredse med deres kaar, og jeg vilde ikke vige tilbage, at
Artikel var underskreven af den nye Foreving, idet jeg gore det samme som i Tyskland, men det skulde efter min
gik ud fra, at enhver maatte kunde se, hvor den kom fra. Mening vcere det sidste Skridt, forst maa vi se ad Forhandlingens Vej at opnaa det, hvad vi krcever. Jeg vil
Af Artiklen fremhoeves der folgende:
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nodig komme ind paa en Sammenligning mellem Forsgrgelsen i Danmark og Tyskland. Den er efter min
Mening ganske uberettiget. Vi ved alle, hvad Tyskland
skal betale, og efter min Mening skulde Zorsorgelsen her
vcere langt bedre end i Tyskland, og der er ingen, der
vil bencegte, at de havde toenkt, at Forsorgelsen vilde blive
saaledes, at vi skulde klage saadan.
Udgifterne i Tyskland og Danmark fremgaar af folgende Tal:
Tysklands Statshusholdningsudgifter udgor 10 322 Mill.
Forsorgelsesetat til krigsofrene
1 278 ..
d. v. s. Tysklands Udgifter til krigsinvalider og Efterladte udgor 12.28 ^/o.
I Danmark udgor Udgifterne til Statshusholdningen
326 822 932 R!ill.
Forsorgelsesbelobet for 1930 til krigsofrene er 3 168 494 „
d. v. s. de udgor 0.92 ^/o af den danske Statshusholdning.
Kam. Viggo Hansen udtalte sin Tilfredshed med, at
Gaardejer Philipsen nu var kommen saa vidt. at man
kunde tcenke sig. at Bestyrelsen og Medlemmerne af Invatidenoevnet vilde komme sammen til Forhandling. Jeg
personlig er meget glad for denne Indstilling.
kam. Christensen beklagede min Udtalelse angaaende
den nye Forening. Iog for sig har kam. Thomsen allerede svaret. Jeg beklager aldrig at have vceret i Selskab med mine kammerater, men jeg beklager, at jeg
har spildt min Tid paa Bestyrelsen af denne nye Forening. Jeg vil ikke have med Folk at gore, der staar i
offentlige Moder og siger, at Amtmand Lundbye, Overloege Overgaard. Mortensen og Viggo Hansen er kælt
ringer og „Spitzbuben". Med saadanne Folk vil jeg ikke
have noget at gore. Jeg har maattet forsvare Invalidencevnet. Invalideraadet. den danske Regering for de fuldstoendig taabelige paastande, de fremkom med.
Petersen, Ssnderborg. talte om Underhaandsforhandtinger og om at Hovedbestyrelsens Medlemmer ikke var
orienteret. Over alle Forhandlinger, jeg har deltaget i,
har jeg aflagt udforlige Referater i „krigsinvaliden" og
ved Hovedbestyrelsesmoderne, og skal jeg ud over dette
endnu udsende skriftlige Referater til hvert enkelt Hovedbestyrelsesmedlem, ja, kammerater, jeg personlig ser mig
ikke i Stand dertil, saa maa Organisationen stille mig
den nodvendige Arbejdskraft til Raadighed.
Et Par Ord til Herr Pastor Schmidt angaaende
Beskoestigelsessporgsmaalet. Jeg vil her endnu en Gang
udtale min Beklagelse over, at Socialministeriet netop
har skubbet den Organisation til Side, der sidder inde
med det hertil fornodne Materiale, det kan man sige
uden at prale. Jeg vil henvise kort til den ostrigske Reprcesentant kam. Brandeis' Skrivelser:
„In insgesamt fünf der am Weltkriege beteiligt gewesenen Staaten trägt die zugunsten der kriegsbeschädigten oder auch der Kriegerhinterbliebenen gesetzlich ver
fügte Einstellnngs- und Beschäftigungspflicht wesentlich
dazu bei, die Lage der Kriegsopfer auf dem Arbeitsmarkte
zu erleichtern: in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Polen."
Jeg fastholder, hvad der er muligt i disse Lande,
maa ogsaa vcere muligt herhjemme hos os. Der er igen
et Sporgsmaal, som vi maa have klaret. Det er folgende:
kan det voere Medlemmer af vor Organisation til
ladt at staa i to Foreninger. Kan det vcere dem tilladt
at staa i vor og i den nye Forening. Hovedbestyrelsen
har taget Stilling til Sporgsmaalet og forestaar Delege-
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retmodet at vedtage en Beslutning herom. Det strider
mod vor Lov. De kammerater, der ikke frivilligt gaar
ud af vor Organisation, man nodvendigvis ekskluderes,
da den nye Forening skader vor Forenings Formaal.
Saa vil Mortensen komme med en Resolution, som
Hovedbestyrelsen forestaar vedtaget paa Delegeretmodet
i Dag.
Mortensen, Haderslev:
Hovedbestyrelsen forestaar. at der i Dag vedtages
folgende Resolution:
„Foreningen for fonderjydske krigsbefkadigede og
Faldnes Efterladte samlet til det aartige Delegeretmode
i Tinglev. Sondag, den 10. Maj 1931 henleder Osfentlighedens Opmoerksomhed paa den Resolution, som blev
vedtaget paa Delegeretmodet den 4. Maj 1930, i hvilken
Foreningen fremsatte folgende krav:
1. at de bestaaende Love om Forsorgelse af krigsinvaliderne og Efterladte maatte blive praktiseret paa en
Maade, der er betryggende for krigsofrene og det danske
Folk voerdig.
2. at der baade gennem Lovgivningsmagten og ad
privat Vej gives de sonderjydske krigsinvalider Beskoeftigelsesmuligheder.
3. at den nugoeldende Lov, der paa forskellige Omraader meget Haardt troenger til Revision, noget, der ogsaa er
indrommet fra Socialministeriets Side. hurtigst muligt
optages til Lovcendring i Rigsdagen. Delegeretmodet
maa med dyb Beklagelse konstatere, at der trods Aoreningens ihoerdige Arbejde og gentagne Henvendelser til
de forskellige Ministerier, hvilket daterer sig fra Aaret 1926,
ikke har vceret muligt at faa de saa Haardt paakroevede
Lovoendringer gennemfort.
Delegeretmodet udtaler:
1. en bestemt Forventning om. at Socialministeriet
maatte fremskynde Behandlingen af Forslagene til Mndring
af Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924. saaledes. at de kan
forelcegges Rigsdagen ved Begyndelsen af den kommende
Rigsdagssamling.
2. at paalcegge Hovedbestyrelsen, indtrcengende at arbejde for, at der ikke finder yderligere Nedskoeringer af Forsgrgelsen til krigsofrene Sted, evtl. ved en Standsning
af Efterundersogelserne.
3. at der baade gennem Lovgivningsmagten og
ad privat Vej gives de sonderjydske krigsinvalider Be
skæftigelsesmuligheder.
4. at opfordre Hovedbestyrelsen til at udvirke, at der
soges yderligere Midler stillet til Raadighed fra Statens
Side til Udlaan for krigsinvaliderne og Efterladte imod
Sikkerhed i deres Renteforsorgelse.
Foreningen maa fralcegge sig ethvert Ansvar for den
voksende Utilfredshed og Bitterhed iblandt de sonderjydske
Krigsofre, hvis der ikke snarest igennem Handling vises
dem, at de ikke bliver glemt og betragtet som en Byrde,
som Staten helst ville voere fri for.
Samfundet kan bedst hoedre de Faldne og Dode ved
ikke at glemme de af krigen ramte, som endnu er i Live."
Timmermann, I^aclerslev:
8ti1lecie Resolutionen til Afstemning, ligeledes

^årsberetningen.
1^0M8en, haderslev:
1)2(1 om 3t Resolutionen l)1ev fordelt lnellein Delta
gerne, 833 at clisse l^uncäe gennemse <äen i ^lic^agsp3usen, kor at fremkomme meci mulige Modsigelser
eller korslag.
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Lndvidere 8kulde der katte8 en Le8lutning angaaende de Medlemmer, der og8aa var i den n^e for
ening, om di88e blev tvunden til at udtrsede ak for
eningen kor Krig8be8kadigede.
Jessen, ^lader8lev:

Jeg 8porger, kvorvidt er vi berettiget til at koretage
en ^.k8temning l^erorn, da dette funkt ikke 8taar paa
Dag8ordenen. foreningen blev kaldt en „Dsgnklue".
I.ad 08 vente med dette 8porg8maal et ^ar längere
og 8e, om denne forening kan kolde 8ig.

Zimmermann, Haderslev:
Oplyste at der i Foreningens Love stod, at den. som
skader Foreningen skulde udtroede af den. Hvorvidt de
skader Foreningen vilde han dog ikke udtale sig om.
Christensen. Bcrkken.Jeg protesterer imod, at dette Sporgsmaal, om
Ekskludering af Medlemmer af den nye Forening, behandles i Dag. Det forbavser mig, at det scettes paa
Dagsordenen. Det kunde maaske gaa, som Herr Hansen
sagde.
Jessen, Haderslev:
Jeg er ikke Mder af den nye Forening, men vi kan
ikke udelukke de 500 Medlemmer. Vort Medlemsantal
svinder. Vi vil ikke ad en Gang tabe 500 Medlemmer.
Vi kan se Tiden an, og saa tage Sporgsmaalet op ved
vort Foellesmode noeste Aar.
Andresen, Tonder:
Den Opfattelse deler jeg. Man kan sagtens vinde
Tilslutning til en ny Forening. Man kan vinde Til
slutning ved at love Guld og gronne Skove, som bagefter
ikke kan indeholdes. Jeg kan godt dele Jessen og Christensens Opfattelse, at vi siger, vi afventer Tiden. Jeg
fastholder, at Stemningen er den, at den nye Forening
ikke kan skade vor Forening. Det tror jeg, den kan.
Vi lader Sagen staa hen. men jeg vil mene. at med
de Bestyrelsesmedlemmer fra den nye Forening kan vi
ikke have noget som helst at gore. Jeg kan maaske oplyse,
at Socialministeriet har meddelt Bestyrelsen for den nye
Forening under den 14. April folgende:
Socialministeriet har under den 14. April meddelt
den nye Forening, at der i Henhold til Lov Nr. 100
bestaar een Forening, som er anerkendt, og at Ministe
riet i Henhold til Loven ikke kan og ikke vil troede i nogen
som helst Forbindelse med den nye Forening. Den maa
henvise til den gamle Forening, (jfr. Socialministeriets
Skrivelse i sidste Nr. af krigs-Invaliden. (Redaktionen.)
Som, efter at jeg erfarede dette i Gaar for 8 Dage
siden, forbavsede mig i hoj Grad, at Bestyrelsen for den
nye Forening ikke var fremkommen med denne Oplysning.
Zimmermann Haderslev:
Inden man gaar kil at udelukke et Medlem, giver
man dem en Advarsel, denne Advarsel er bleven udtalt
her, der er Maade med, hvordan disse Medlemmer
mener at kunne optrcede. Man kunne stille sig paa det
Standpunkt, at man skulde lade denne Advarsel staa ved
Magt. Den nye Forening har ingen Levetid for sig.
Det vil vise sig, at de intet Resultat vil kunne opnaa.
Grundlaget for Foreningen vil voere borte. Det er maaske klogt, at folge de Indstillinger, der er givet. Jeg har
sorstaaet, af Hovedbestyrelsen, at de intet har imod, at
vi forelobig stiller dette Sporgsmaal i Bero. Afstemningen vil dermed voere bortfalden. Vi har saa kun
Hovedbestyrelsens Beretning tilbage.
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Formandens Beretning stilles til Afstemning. Alle
har Stemmeret, da kontingentet er betalt med Undtagelse
af Nordborg og Vojens Afdelinger.
Andresen, Tonder:
Idag har vore oskrigske kammerater deres Delegeretmode ligesom vi. Jeg vil voere meget glad for. om vi
her fra kunde sende kammeraterne en Hilsen. Jeg kender
de ostrigske Kammerater meget noje. navnlig Brandeis.
der er Medlem af den ostrigske National Regering og
Ciamac's Bestyrelse.
Derefter blev der afsendt et Telegram til de ostrigske
Kammerater.
Jessen, ^ader8lev. Vi kar gennemgaaet ^e8tanceÜ8ten.
Kun kaa lokale ^kdelinger er i ^e8tancer.
Nordborg og Vojen8 8k^lder rnere end 2 Kvartaler.
1)i88e 2 ^kdelinger er ikke modt i Dag. Vi kore8laar
derkor, at begge ^kdelinger ingen stemmeret Laar. Det
Laar ingen Let^dning, da ingen keprX8entanter er til
5tede.
kroater fokalkorening kar ikke kakt fleld med
8ig. Den kar vseret daarligt 8tillet i Kere ^.ar. I^u
er den vaagnet til five igen. Den kar betalt Kon
tingent kor Oktober Kvartal 19Z0, og Januar Kvartal
19Z1. Vi vil ikke tage fZen8^n til den garnle Ke8tance.
Vi vil give dem stemmeret og kore8laa, at Ke8tancen
korud kor Oktober Kvartal 8tille8 i Afgang.
Zimmermann, ?iader8lev. Jeg takker tor beret
ningen, og vi 8temmer 8aa, orn den kan godkender
Den er godkendt. f1ovedbe8t^rel8en8 Arbejde i det
korlsbne ^.ar kar vseret i Orclen.
blodet er ksevet. I^1iddag8pav8e kra Kl. 11 ^4 — 1^/Z.
Viggo Hansen, ^ader8lev. Jeg 8tiller 8aa Ke8olutionen til ^k8temning. Denne blev en8temmigt god
kendt.
Mortensen, I^ader8lev korelsegger ^.ar8regn8kabet.
Det kegN8kab, 8oin jeg nu foreligger er f1ovedka88en8 ^egn8kab kor ^aret 19Z0 (Kalenderaaret) og
korekinde8 paa 8ide 4 i den ud8endte Dag8orden.
Jeg er villig til at give detailerede Opl^8ninger
orn de enkelte ?08ter, orn dette on8ke8.
drude, Aabenraa. Jeg sn8ker gerne nzermere
8pecikiceret l^ldgikt8po8t 1081,17 Kr.
Mortensen, ?1ader8lev.
Det er de kor8kellige
kloder, 8orn vor formand kar deltaget i, i fgen8kab
ak Le8t^rel8e8rnedlern ak Oiamac, ved Lunde8tag ved
^eick8bund der Krieg8be8ckadigten, 8vrn akkoldte8 i
^laj 8id8te ^ar i ^lain^, yderligere er der l_Idgikter
til Kran8ene til den 8onderj^d8ke Kirkegaard i krankrig, 8orn ^.ndre8en og8aa omtalte i Beretningen.
Det er di88e Lelsb, 8vrn er inkluderet i I^dgikt8p08ten »Internationalt samarbejde« til et Lelob at
1081,17 Kr.
fn ^ak kor ^1orten8en8 Arbejde 8orn Ka88erer.
Mortensen, t^ader8lev. Vi gaar 8aa over til Llorn8terkonden8 I^egn8kab, 80ln Knde8 tr^kt paa 8ide 6 i
den ud8endte Dag8orden. Det ^egn8kab. 8orn vi
kor et ?ar ^.ar 8iden di8kuterede 8aa ivrigt, da det
kavde vi8t 8ig, at der ingen Ka88ebekoldning var til
bage. I^Iu er Indka88eringerne ak l^dlaanene imidler
tid gaaet over forventning rneget godt, 8aa vi atter
kan korelsegge et Kegn8kab, rned Ka88ebekoldning.
Over8igt over Llorn8ter5onden i ^.aret 19)0.
Det er jo rigtigt, 8vrn det er nsevnt i den ^.Ktivapo8t
Kr. 7877,41 (ude8taaende fordringer) at den ikke
kan ?egne8 80in erkoldelig, det kar nemlig vi8t 8ig
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Llornsterkondens Regnskab godkendtes enstem
i i de korlobne ^.ar, at nogle akfordringerne alligevel
migt.
lr ikke kar kunnet inddrives.
?unkt 8. Indgaaede Andragender.
Det kan vsere, det er rigtigt, at de Lelsb ikke
(^ude, Aabenraa.
I^aar vi anssger orn at kaa
v vil gaa ind, som vi kar afskrevet, men kele det ak100 kr., vil ^eg gerne sige, at det er nodvendigt, kor
ls skrevne Lelsb er ikke absolut uerkolclelig i Dag.
Petersen vil maaske blive i 8tand til at indbe- der trsenges til Agitation, /^delingen er stserkt ak
tagende. Den er gaaet rneget tilbage i ^edlernsantal.
^ tale noget. han vil se at gore sit til, at lian akdrager
n noget ak sin Oseld, det kar kan lovet overfor hoved- Vi kan opnaa, at Antallet korsges rned rnindst 20 til
Z0 ^edlernrner. Jeg kar talt rned Kammeraterne kra
6 bestyrelsen.
ksdekro, disse mener ikke. at de kan danne en selvøllers gaar ^.kviklingen roligt. Vi akregner kvartstsenclig ^kdeling og mener om de ikke kan indlem
e aarlig med InvalidenXvnet, der indekolder maanedmes i vor ^.kdeling. Derkra kan vi kaa 20 til 25 Med
I lige ^kdrag ak de korskellige kaantagers Invaliderente.
lemmer. ?>lu kar vi ogsaa kakt (venner under vor
De vil se. at det Arbejde, der er gjordt, ikke ^kdeling. det er 16 til 17 Medlemmer, kor at vi kan
-l kar vseret spildt. naar vi nu kar inclestaaencle i 8pare- kaa kat i disse Medlemmer, er det nsdvendigt. at vi
>! kassen 7025.42 Kr. og i Dag kar vi rnere endnu. ve korst kaar bevilliget ?enge til Agitation. Vi kunde
/
vil se, at den ^laade. kvorpaa vi er gaaet krem nok ikke koretage meget, da vi ikke kar Midler dertil.
1 kar vseret den rigtige. Vi kar kaaet kenge ind i Vi beder clerkor at bevilge vort Andragende.
^
varenes I^sb. og kaaber, at det kremdeles bliver ved
Viggo hansen. (?ude motiverede det smukt.
7
med at gaa paa den ^laade. I^ogle Debitorer kar
Kan Delegeretmødet bevilge de 100 Xr., hovedbesty
s
allerede betalt, kvad de skyldte os. Vi kar ikke
relsen anbekaler 8agen. Motivet kviler paa god Jord
5
vseret kaardksendene. Debitorerne kar nok kunnet
bund, der kan skaktes Medlemmer i Aabenraa. Kan
5 afdrage den Oseld, sorn de ved Uetersens kaanekorvi gsre det med den Motivering?
i
retning kavde kaaet til foreningen.
^.kstemning. korslaget vedtoges mod ? 8temmer.
Jessen, haderslev. I^laar Oselden er gaaet ned
Viggo hansen: haderslev ^kcleling vil nedssette
z
paa 7000 Kr., saa skoldes det ikke. at Uetersen kar
Dagpengene kra l?,00 Kr. til 10,00 Kr. Vedtagelsen
j
betalt noget. Uetersen kar ligget paa 8^gekuset i
skal straks trsede i Krakt.
>
over et ^.ar, og jeg s'/nes, at kan nu. kvor kan kar
I'koinsen, haderslev. Vi kar ment. at vi er i
t
krit Opkold, skZl akbetale noget ak sin (^seld. Vi
eclskseringstider.
Vi vil bevise det inden kor vor
s
kar mange knker og korzeldrelose Vorn, cler kunne
Organisation.
Det
er ikke en Letaling vi skal kave.
l
kjselpes dermed. Vi rnaa ikke udskude dette 8psrgsDet er kun kor et I^dlseg, vi kaar godtgjort. Jeg ^nes.
l
rnaal. Vi kar ventet korgssves og rnaa kremtidigt ogat 10,00 Kr. er en rimelig 8um. Jeg koreslaar derkor
;
saa vente korgseves, kvis der ikke koretages noget,
10,00
Kr. og Isegger sserlig VXgt paa. at det trseder
t
foreningen rnaa tage stilling, kvad cler skal ske med
^
Uetersen, eller oin vi skal slaa en 8treg over kans i Krakt endnu i Dag.
hartkopk, ksgumkloster. Vi er enige i, at vi
»
(Iselcl.
Andresen, sonder. Jeg er kulclstsenclig enig med godt kan SXtte Dagpengene ned, saakremt ^Vlsclet akJessen, at cler rnaa tages kat paa Uetersen. Det er koldes paa en 8ondag. Om hverdagen kan en ^Vland
rigtigt, kvacl Jessen siger, at medens kan ligger paa ikke rejse kerned kor 10,00 Kr. Det kan de kleste
8^gekuset, er clet clen beclste ^icl kor Kain til at ak- ikke ekter min Mening. 8aakremt det er en 8snclag
skal der ^des 10,00 Kr. Ln hverdage 1?,00 Kr.
drage paa (^seiden.
kn herre. Det kan ikke gaa an, at den ene
I'komsen, haderslev. Jeg vil gerne becle orn.
kaar
mere som den anden. Jeg kolder paa de gamle
at cler vselges et n^t Udvalg i clenne 8ag, cla jeg
8atser.
trsekker mig tilbade sorn Medlem ak Udvalget.
kn herre, seg s^nes, det gamle skal blive beJessen, haderslev. Jeg trsekker mig ogsaa til
staaencle.
Liamac koster os 147,00 Kr. Liamac maa
bade sorn Siedlern ak Udvalget.
kunne ststte os. Der kunde det gores noclvencligt
Viggo liansen, haderslev. Jeg korstaar ^kommed I^edsksering.
sens ^lenstillinA paa clen ^laacle, at ^kornsen vil
Timmermann. Jeg vil dog sige i ^Vlodszetning
l overlacäe ^loveclbest^relsen at orclne ZpsrAsrnaalet paa
til
de
to Kammerater, naar man gsr Regnskabet op,
clen I^laacle, at der ikke rnaa lernpes rnere encl cler er
sket. Der rnaa ta^es kat rnecl kaarcl liaancl overkor saa vil jeg se den, som ikke kan komme ud med
Uetersen, ^lan rnaa betale det Lelsb, kan er pli^tiA 10,00 Kr. Vi betaler 2,50 Kr. kor Middagen. Der
bliver saa endda noget tilovers, hvis Meningen er,
til at betale. Der er ikke krernsat Llnsker orn et n^t
at
vi kun skal kave I^dgikterne dsekket, er 10,00 Kr.
l^lclvalK. Ie^ ved ikke, orn rnan vil kave et sserliZt
I^dval^ til at beskzekti^e si^ rned 8a^en. Det vil je^ nok.
^kstemning. Nedsat til 10,00 Kr. dog med den
overlade hovedbestyrelsen at ta^e kat overkor Ueter
^ilkojelse,
at naar det er en hverdag saa l),00 Kr.
sen. Kan vi enes orn det? JeA vil understrege, Ue
tersen rnaa ikke slippe, der skal tages energisk kat. ^.kgjort Majoritet kerkor.
?unkt 9. 8ornmerstsevnet.
Vi kan ikke kincle os i, at kan bekandles bedre end
de andre Xarnrnerater.
Viggo hansen, ^kdeling haderslev snsker som
Kan Delegeretmødet erklsere sig enig derrned og merstævnet i haderslev.
Mortensen, haderslev er et smukt I^dklugtssted,
sarnt^kke og godkende Llornsterkondens Regnskab.
8agen kenvistes til hovedbestyrelsens videre for og vi skal nok sorge kor, at 8tsevnet kaar et vserdigt
anstaltning.
korlob.
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Hansen, Oraasten. Oraasten er 8mukkere end
?^ader8iev (^Vlunterbed), men paa Orund ak Oaderegulering8korboldene i <^raa8ten on8ker vi ikke 8tsevnet akboldt der i ^.ar, men baaber 8aa paa nX8te ^.ar.
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Viggo Hansen. Det er 8aa1ede8 vedtaget, at akbolde ^tsevnet i ^lader8lev, og vi 8kal nok i god l'ici
ned8Xtte et kornojel8e8udva1g.
Aortscettes i nceste 7lr

Haderslev Afdeling
foreningen kor 8onderj^d8ke Xrig8invalider og
?aldne8 ^kterladte, — ^.kdeiing ?Iader8lev, — akboldt
(^enera1kor8amling On8dag-^.kten den 10. I^uni 19)1
paa ?olket8 t^u8 i Oaasksergade.
kormanden
med

at

altid
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minde8
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akdode Xammerberre
8tor Intere88e

blodet

^aarlsv,

Kiev

ak

foreningen

til Xammerberren8 Laare,
1^akke8krivel8e 8 o m i

der

kor Xrig8okrene8 8 a g .

bzedrede Xammerberren8 b l i n d e

Der

8endt

og formanden

ved at

en

Xran8

oplse8te

en

d e n A n l e d n i n g var i n d l a e t kra

laserer 1'bom8en aklagde derekter B e r e t n i n g om
?XlIe8modet i tinglev, 8vm i o v r i g t gengive8 udkorlig
i »Xrig8invaliden «.
ak

Z Zuvalidetonsulenlkonlorel sor Haderslev Ly »g Amt Z
°

Kammerherreinde f l a a r l s v .

Den

til 50Z og en 5 personers Oakland-Vogn
bolder kor Dören til Dagens billigste kriser.
L^turer 1 Krone
I^ange ^ u r e r ekter O v e r e n 8 k o m 8 t
Hans Uetersen, öjerggade 25.

Kam. 1'bom8en

aklagde

Beretning

Kiev

Storegade 88 (Amtshuset)

-

Telefon t092

v

Z
o

?äer XriAgillvalläer og kalänes Ltterlsäte
gratis Vejledning og ksaä i kentesager m.m.

°

°

kontortid 9-12 og 2—4, Lordag, 9—12

°

8tillet til D i 8 k u 8 s i o n .
Xam. Wenning

kik O r d e t til B e r e t n i n g e n ,

og bad

de Delegerede kremkomme med Oplosning om,
der

var

bleven

pålagt

b5ovedke8t^rel8en

kvad

m.

t.

R e n t e r e g u l e r i n g e n ekter ?ri8tallet.
K a m . ^ b o m 8 e n 8varede derpaa, a t d e r b l i v e r 8 o g t
f o r b a n d l i n g m e d ^V1ini8teriet, kor o m m u l i g t at u n d g a a I^ed8kzeringen ak D ^ r t i d 8 t i i l X g e t
X a m . 1^. ^1orten8en u d d y b e d e
§

31

i vor

I.0V

I^r.

1OO

forno)el8e8udvaiget8
til ^.kbo1dei8e ak

ak

29. ^1art8 1924.

og

Le8t^rel8en8

5ommer8tsevnet,

Kiev g o d k e n d t a k f o r 8 a m 1 i n g e n .

den

korurettede

9.

^.ugu8t

19)1,

n^

Krigsinvalider.

oprettede
^Vlan

for

påtalte

8Zerligt, 8 o m kor 8ket, d e n U8magelige ^ l a a d e , b v o r p a a
d e n n ^ e f o r e n i n g gaar krem,

idet

man isvrigt

mente,

at d e t i k k e var vserd at be8ksektige 8 i g y d e r l i g e r e m e d
denne 8ag.
b l o d e t 8luttede8 XI. 2220.

Annoncer.
Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede
og Faldnes Efterladte
Haderslev Afdeling
ksset

?c»8t^c>ntl>

Aleääelel8e kra Invaliäensevnet.

l a n d e r e v t . droktede8

8serligtforeningen8 forbold til den
kor

forarbejde

d e r 8ka1 kinde 8 t e d

her i L^en paa ^o^kolebj emmet

ening

n u til fkteraar.

derekter d e n g s e l d e n d e

keksnälinZ
af (ZiZt, kckiss, Muskel-, I^ecZ- oZ ^noZleUäelser. LIektnZke
I^ygbaäe, ^ggssZe og L^ZeZymnsstik eiter I^Legeorclingtion.
^eälemmer gf ?oreninZen for XriZ8be8kgäigecIe p. p. oZ
äereg pa^rsrenäe, dvor Invsliäenssvnet eller Lygeka88en
ikke yäer noZet VeäerwZ for ovensnfsrte I^iäewer, ksn veä
fc>revi8ninZ af äere8 ^eäIem8boZ faa Leiianälinoel- efter
Aftale.
H.
> 1^seZeautori8sret Na88sr laffet 34
telefon 480

2 6 71 l

Ved alle Indbetalinger til Haderslev ^tdeling
bedes benyttet ?08tk0Nt0 ^r. 2K 7 11

Hss Slags Gummifodtoj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.
m. Moller - Brohovedvej 3 - Sonderborg

Kon8ultaticin for militsers Invalider oZ 8aaclgnne8 efter
ladte samt kenteanssZers vil af en I^äsenclinZ fra I^sevnets
Kontor j ^juli ^Nsanell I9ZI blive sfkolät i
HsäersIeV, ^mtskuset,
äen 2.. 9., 16.. 23. og 30. Kl. 14-w.
Aabenraa, S^Zeksssens Kontor, SsnäerSsäe 12,
clen 7., 14., 21., og 28. Kl. 14»o.
I'snäer, ^mtsduset. äen 10. oZ 24. Kl. 14
l'inZIeV, l'inSleVkus, äen 15. Kl. 16^
I^sSumkIoster, dlotel I?o)?sl, äen 13. Kl. 15^.
^oktlunä, k^rosck' Hotel, äen 22. Kl. 16^.
ksääinZ, Hotel lisääing, äen 4. Kl. 14 so.
Invalider oZ efterladte, samt kenteansoZere, 8om on8ker
at Zsre LruZ af disse Konsultationer, maa senest 2 OaZe inden
den Dato, paa hvilken de agter at Zive ^ode, meddele Invalidenssvnet i LonderborZ, til kvilken Konsultation de agter at
give ^ode, for at Vedkommendes ^kter kan blive medbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Ved kvilke der ikke er I^ejliZked
til at blive IseZeundersoZt — afbolde8 kun, for 8aavidt Xsevnet
rettidigt modtager Anmeldelser til samme.
Invaliden-evnet.
Avisen er bragt paa Posthuset Torsdag, den 2. Juli 1931. inden
kl. 12 Middag.

„Krigs-Invaliden" redigeres af H. Clausen - Sinderborg, kastaniealle ö, Tl.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 15 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af .Frigs-Hnvaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 245.

.
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Medlemsblad
for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
» >!>>!>>!««!

-M

>»

.>

l^nr->s

s."

'->i^

Den 1. MWst 1N31

ZolnrnerstXvnet i haderslev
Zsn^AA, clen 9. ^UAU8t 19Z1

skolekjeininet
Ln Hilsen tra Haderslev.
Iii alle de mange Medlemmer ak »foreningen
kor sonderj^dske Xrigskeskadigede og faldnes fkterladte« i 8snder^lland, 6er 8ondag den 9. ^ugu8t kra
alle fgne ak vor landsdel stsevner til haderslev kor
at akl^olde ^arsmsde, skal der kra ö^en og dens
kortere l^de et hjerteligt Velkommen.
Verdenskrigens fslger har paa 822 mange ^laader l?ragt 5org og Elendighed ind over Menneske
heden. klange fgne er lagt ode, 8tore Vserdier
er Kort8muldrede og 8taterne8 Gkonomi er hievet
underka8tet en Omvseltning, som netop i disse Dage
har syntes at ksre til et kuldstzendig 8ammenhrud.
l^lasrdest ramt er dog de mange ^em, ak kvis eisend
og 8onner Xrigen har krsevet I^iv eller forlighed som

krsssteZÄlle
Indsat8, og det er derkor kun naturligt, at den svrige
Del ak Lekolkningen omkatter Krig8invaliderne og de
Lkterladte med al mulig ?or8taael8e og 8^mpati.
Og8aa haderslev
l^ar maattet bzere sin vel
ak Xrigens Lorder, — derom vidner l?landt andet de
to ^Vlindesmserker, som er re^st paa den gamle Xlosterkirkegaard til ^?.re kor dens kaldne 8snner — og der
kor modtager vi foreningen med cle oprigtigste øn
sker, om et godt ^Isde til ?remme sk de Lestrzelzelser, hvorom Xrig8invaliderne samler 8ig.
Andreas ^Iiulstrup, Lorgme8ter.
Kun kaa Dage skiller 08 nu kra den store Dag,
cis vi skal ksre Levis kor, at der stadig er ^ammenl^old indenkor vore ^sekker. Derkor lad os vise at
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Ksmmerst Alarius Mortensen,
^ (?se8tßlverASsr6en
^
LtoreZacie ?2
anbefaler sine lokaler til 8ommer8teevnet8 Lsester?
Xun 2 ^limitter 5rs 8tsevllelolcalet? Alsälcurve Icsn meälirillße8?

K3mmer3t8l(3l)833n(äen tr3 KriA833rene encänu er i I.ive
inclentor vor OrA3ni83tion. I^u, 8vm alclriA tsr, er
clet nsclvenc^i^t at vi8e, at vi 8taar 83mle<äe om cle
Krav om kecire I^evevilkaar tor KriA8vtrene, 8om vi
i korm a5 vor I^0VXncärinA8tor8l3A kar 8ti11et til vor
Ke^erinZ, o^ 8vm om kort ^icl 8lcal til Lel^3nc!linA
i ^iA8cäaAen. (>A 1a<ä 08 enclellA vi8e, at vi er mecl i
^.rke^clet tor Levarel8e at en evi^ krecl mellem dol
kene, 0A 8taar 8amlet om vor OrA3ni83tion8 Val8proA »^.lclriA mere Kri^«. 8taar vi 83mmen alle 8om
en, cla er vi en ^la^t, 0A lzeksver ikke at ^aa ^i^AerA3NA, men kan krseve vor R.et.
cla er kormaalet
mecl vort 8tzevne naaet.
Dertor Xammeratinc^er 0A Kammerater, tsl^ In6l)^6el8en til vort 8c>mmer8tXvne, 0A mscl krem clen
9. ^uAU8t 19)1 i 8sncler^llancl8 ^lovecl8tac1. ^nc^nu
er <äer ^icl til at lacle Dem te^ne 8om Deltager.
^tzevneuclval^et, 8om er i ksercl mecl at lXAAe
8icl8te ^aancä paa Vzerket, Aor alt tor at Aore 8tzev-

»^mtsbanezaar^ens kestaurant«
Jomkrustien 1Z
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net 8aa ke8tli^t 8om muligt, 0A 6et er en8l?et^clende
me6. at in^en vil tortr^äe at kave vseret me6 til 8tsevnet.
?aa I^IcivalAet8 Ve^ne:

H. Jepsen.

?roArarn:
Kl. 9-^12 ^1ocltaAel8e at Oze8terne.
Kl. 12^ ?Zelle88pi8ninA i I^s^kole^ emmet.
Kl. 2^
ke8tmarck gennem L^en til ^1incle8tenen.
(^aler: Kodm. ^clolt8en)
8olo8anA: „8lumrer 8sclt i tremmecä ^sord".
Kl. 4
^Iscle i l^s^kole^'emmet: ^aler: kormancl
^.n<äre8en, ^sn6er o^ en Keprse8entant tor

Keicl^8l?uncl, I^amlzur^.
Koncert, Lornetorl^telser, l'omkola 08v.
L^en l?e8e8, (ksrer til Kaacäi^ecl).
Kl. 6^
I^odtrsekninA.
kra Kl. 10 korm. til Kl. 6^ ^ttermiclclaA
8kive- 0A kuZle8k^dninA om vserclitulcie
(?evin8ter.
Kl. 8
?e8tl)ali t^s^kole^emmet.
^Icltsrli^e kro^rammer kan 0A8aa tas8 ?e8tcl3^en
paa ?1acl8en.
De tor8^e1IiAe I^<äv3lA, kvor 3Üe Opl^8nin^er K3N
t338, l^3r tsl^encle Kendetegn:
^0rretninA8u<äv3lA: . . . . Aul 0A kvicl Ko8ette
ke8tkomite:
^rsn
kvic!
„
^Vloclt3Ael8e8kc>mite: . . . l?l33 0A kvicl
„

8k^<äeu<äv3lAet:

rsci c>A kvicl

„

8e incä til K3mmer3t

Q238kXr^3äe 20
7-eleton ^r. 816

^i! Zvmmerstsevnet äen 9. ^uZust

Ankekales

mine I^0l<aler til Medlemmerne ak l^oreninZen
(^Iscllcurve
mecllzrinZes)
NILI.8
k^8t. 21Z. 10 Xomp.

Modelokale for Haderslev Afdeling
^l^AAeliAe I.oI(3ler! - Lilp3rlcerin^?
(^ocl Let^eninA? - ^3<äl(urve M33 mecll?rin^e8?

8tsrre selskaber l^an mocltaZes

Lov -TEndringsforslaget fcerdigk udarbejdet i Socialministeriet

Formanden, kam. Ir. Andresen, Tonder, ikke er noget i Vejen for, at Forslaget kan komme
har sidst i Juni vceret i kobenhavn og hast til Behandling i Rigsdagen straks ved dennes
Lejlighed til at tale med Socialminister Steincke, Sammentrceden.
Indenrigsminister Dahlgaard, Departementchef
Kammerat Andresen har faaet det Indtryk,
Hansen (Formand for ünvalideraadet) og Mmat
der
absolut kan regnes med Forbedringer, han
sterialsekretcer Bardenfleth i Socialministeriet om
Revisionen af Jorsorgelsesloven. 2Endringsfor- mener dog ikke for Tiden at kunne komme ind
slaget er fcerdigt udarbejdet i Ministeriet og fore- paa Enkeltheder. Hovedbestyrelsen vil blive tilligger trykt, saaledes, at der kontormcessigt set kaldt til Forhandlinger i ncermeste Fremtid.
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Reprcesentankskabsmode
af „Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte"
i Tinglev, den 10. Maj 1931

!

punkt 11. Valg af Bestyrelsen.
Genvalgt: Petersen. Aabenraa.
H. Mortensen. Haderslev,
Sekr. H. Clausen, Sonderborg.
Friedrichsen. Toftlund,
Suppl. Fru Sorensen, Sonderborg.
Revisor Hansen, Osby.
Punkt 12. Eventuelt.
Der blev paa Foresporgsel givet diverse Oplysninger.
Clausen, kegnces. Jeg var ude for et Tilsoelde for
2 Aar siden. Jeg fik Besog af Nissen, kegnces. Han
havde sogt om Cwilinvaliderente. Der har vceret det
Sporgsmaal om at give Oplysning angaaende dette.
Hvordan ligger dette Korhold? Maa vi faa en Fremstilling herom, han sagte senere om krigsinvaliderente.
Viggo Hansen. Forholdet er det, at den almindelige civile Invaliderente forndsoetter en Arbejdsdygtighed
paa 2/z eller derover, altsaa en Arbejdsevne, der ligger
under 33 l/z 0/9. Naar en krigsinvalid, er 662/36/9 In
valid. saa er dermed ikke givet, at han opfylder Betingelserne for at faa den civile Rente. En Selvfolge er
ogsaa, at paagceldende skal vcere Medlem af Invalide
forsikringen.
kobenhavn vil ikke anerkende den "/o, som er fast
sat i Sonderborg. Jeg kan kun sige, den enkelte maa
söge i hvert enkelt Tilfcelde.
Clausen, kegnces. ^0 og "/o er to Ting. Vi har
ikke vidst det for, og vi burde oplyse dette for de Svoerbeskadigede. Der er enkelte, der har over 75 0/9, og de
Stakler faar ikke den civile Rente.
Viggo Hansen, Haderslev. De skal altid söge om
det, Clausen. Forudscetningen er den, at den paagceldende er Medlem af en statsanerkendt Sygekasse.
Thomsen, Haderslev. Det kan vel ikke komme det
uheldige, at Ncevnet retter sig efter de Invaliditetsbedommelser, som Jnvalidesorsikringsraadet trceffer.
Boisen, Vollerup. Tlaar en Invalid mener, at han
er 2/z arbejdsudygtig. saa skal han söge. Vi havde en
der var det. Han faar kun ^3 udbetalt. Det staar ogsaa i Loven. I Stedet for 45.— kr. faar han 15.— kr.
Andersen, Haderslev. Det er rigtigt, og det er det
vi i et Par Aar har arbejdet for at faa cendret.
Friedrichsen, Toftlund sorelceste et Circuloer fra
Finansministeriet, hvoraf fremgik, at Statspensionisters
Leveattester kun skal udstedes en Gang aarlig. kan dette
ikke ogsaa prakticeres overfor krigsofrene?
Mortensen, Haderslev. Vi har strejfet det Forhold
for, som Friedrichsen var inde paa. § 30 i Lov 7lr. 100
onskes ogsaa omdret. Vi onsker, at det skal voere kvartaarlige Leveattester. Hvorfor skal vi have ny hver Maaned. Hvis en krigsinvalid dor. faar de efterladte 1/4Aars Rente alligevel, saa der kan ikke ske nogen Merudbetaling as Renten fordi Leveattesterne udstedes kvartaarlig.
Viggo Hansen, Haderslev. Sporgsmaalet er levende
indenfor Sygekassen. Dermed haaber jeg, at vi faar
den rette Losning.

Fru Petersen, Broager. Vi burde have et Hjem.
Min Mand havde godt af at faa Ro i nogle Uger. Han
kan kun komme hen paa et Sindssygehospital, de Minder
han faar derfra, er grusomme.
Christensen, Bcekken. Det vilde vcere rart med et
Hjem. Jeg var paa saadan et Hjem. men fik intet godtgjordt.
^ ^
Viggo Hansen, Haderslev. Iden Tid. jeg har haft
med Virksomheden at gore. har jeg ikke kunnet faa gennemfort, at vi fik et Hjem.
Man bor forst söge at faa Invalidencevnets Tilla
delse til at faa et Ophold, for man regner med at faa
noget betalt. Dette Forhold kan jeg ikke cendre.
Andresen. Tonder. Jeg skylder Christensen-Boekken
en Crklcering. Jeg har. da jeg skarpt kritiserede Beftyrelsen af den nye Forening, overset, at Christensen er
med i Bestyrelsen. Jeg vil her sige. at Christensen er
den eneste fornuftige i denne Bestyrelse.
Vi kommer nu til Afslutningen af vort Delegeretmode. Inden vi slutter takker jeg kammerat Zimmermann og kammerat Viggo Hansen for den fortræffelige
Maade, de har ledet denne Forsamling paa.
Andresen sluttede med et Leve for Organisationen.
Lnkelte?res8euc1talel8er
til Repræsentantskabsmode i tinglev,
jyllandsposten, skriver: ven l ^tilkredsked og
öitterlied over Invalidernes og Ankernes Kaar, som
Isenge liar hersket, korn l»er meget stserkt, rnen dog
vserdigt til Orde.
I ^årsberetningen trembsevedes Beklagelsen over,
at Ikoven om de ssnder^dske Krigsinvalider endnu
ikke var bleven revideret, saa at Krigsofrenes Kaar
var bleven bedre. I det torlobne ^ar var denten
bleven sat ned bele tre (^ange, og siden 1922 var lnvalideunderstottelserne bleven reduceret med 192)711 Kr.
lnvalidensevnets og Invalideraadets kremtzerd overtor
Krigsinvaliderne var saa baarbsendet, at rnan rnaatte
tro. at det var 8tatens Hparekommission og ikke
uhildede Dornstole, rnan bavde at gsre rned.
Tocialdemol^raten, skriver: Der bor ad lovgiv
ningens Vej skaftes Lesksettigelse til Invaliderne. Den
nugseldende lov bor sendres, og det beklages, at det
ikke allerede er sket. Der rnaa arbejdes 5or, at der
ikke igen sker I^edsksering.
kolitil^en, skriver: samfundet rnaa trsetfe Be
stemmelser, der sikrer Invaliderne ^.rbeide. I^led den
nuvzerende ^rbe^dslosbed overalt kan en ^land rned
nedsat Arbejdsevne ikke taa Lesksettigelse, og leve ak
l_Inderststte1serne alene er umuligt.
Der vedtoges en Resolution til legeringen og
Rigsdag orn disse korbold. og i denne rettes der en
henvendelse til det danske ?o1k orn ikke at glemme
de sonderjydske Krigsotre, 8amtundet kan bedst bsedre
de kaldne og Dode, ved ikke at glemme de a5 Kri
gen ramte der endnu er i I>ive.
8Iut.
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Liamsc' ?. ^arsms^e i ?rsZ
den ?1. Juli til ?. ^uzust 19Z1
Dag8orden:
1. Valg ak ^.ar8msdet8 Lureau.
2. Leretning over (Üiamac8 ^rbe^de tor Breden i det
torlobne ^.ar. Reterent: ?ichot (Frankrig), kor
mand tor (üiamac.
?. Leretning over den s^eblikkelige situation med
^len8^n til Voldgitt og /^tru8tning. Referenter:
La88in (krankrig) og Ro88mann (1'^8kland).
4. Leretning over dÜamac8 8tilling overtor ?reden8
okonomi8ke Letingel8er.
Reterent: Lrandei88
(O8trig).
5. Leretning over 8porg8maalet vedrsrende Opret
tede (under ?olketorbundet8 Protektorat) at et
internationalt ^1u8eum mod Xrigen i (Geneve.
Reterenter: ?^ir8ch (O8trig) og konten^ (krankrig).
6. Leretning over 8psrg8maalet vedrorende I^ngdommen8 internationale Opdragel8e. Reterenter:
kru ^arno88 Ck^8kland) og kru da88ou (krankrig).
7. Leretning over Xrig8renterne8 8at8er. Reterent:
Dechamp.
8. Oiamac8 Krig8blinde88ektion8 Leretning.
9. Leretning over de tuberkulo8e8 8tilling. Reterent:
Hubert (krankrig).
10. korhandling over 8porg8maal, der eventuelt vil
blive re^8t.
11. Valg at Le8t^rel8en.

Lkter »k^eickskunä«:
Henri ?ic1ic»t, klirenprssiclent <äer ^Inion ?e«^erale (?rsn1creicti)
un^ ?räsl<1ent <äer LiarnsL.

^um ?rsZer

dsr Liamac

Die Liamac 8teht im Legritt, ihre 7. internatio
nale ^ahre8ver8ammlung in krag, der ^aupt8tadt der
t8checho8lowaki8chen Republik, abzuhalten.
Nach
einander würde dann al80 un8ere Iahre8ver8ammlung
in Oent, ^Vien, Lerlin, V^ar8chau, kari8 und krag
getagt haken. I^eberallhin, wo e8 auch nur immer
möglich i8t, wird 80 in kuropa die Rede aut den
Brieden gebracht und da8 begrül^en8werte und beredte
Lei8piel de8 loyalen ^U8ammenwirken8 derjenigen,
welche die Träger der groLen Vt^elttr3gödie W3ren,
und welche ein3nder mit der ^V3tte in der t^3nd bekämpten muKten, gezeigt.
Ober8ter ^weck der Oi3M3c i8t e8, d38 Recht der
Xrieg8opter in Le-ug 3ut eine norrn3le keben8h3ltung
2u verteidigen.
k8 d3rt in den ehem3ligen kriegtührenden kändern nicht ?ugel388en werden, d3^ die
ge8chundenen, in ihrer ph^8i8chen Kr3tt 2er8chl3genen
Xrieg80pter nun 3uch noch die Opter de8 I^3chKriege8 werden.
^Venn unglücklicherwei8e die kin3n2-, V^irt8ch3tt8und 8on8tigen Xri8en über die Länder hereinbrechen,
80 werden die Xrieg8be8chädigten, Xriegerw3i8en,
Kriegerwitwen und Xriegereltern nicht immer d3von
ver8chont bleiben. I^Im ihnen ihre verbrietten Rechte
2U erh3lten, vertügt die Oi3M3c nur über eine mor3-
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1i8che 8tärke, die 3ber nicht 3U8reicht. um die Gärten
in die8en kändern mildern ?u Tonnen, ^.ber minde8ten8 k3nn in3n doch 83gen, d3K die techni8chen Intorrn3tionen, die die(Ü3rn3c den 3nge8chlo88enen Org3ni83tionen 2ur Vertügung 8tellt, gen3ue und wohl
erwogene 8tudien üder die vergleichende Qe8et?gedung der Xrieg80pterver8orgung in den vermiedenen
I.3ndern in der ?l3nd der n3tion3len Verbände wert
volle Vatten gegenüber der politi8chen I^l3cht und
der ottentlichen Meinung in ihren lindern dar8tellen.
Die Arbeiten der Liarnac aut rein ge8et ?e8techni8chern (Gebiet 8ind unübertrotken. Die Le8chlÜ88e
von ?rag werden Ihre ^U8tändigl<eit und ihr ^n8ehen
aut den ver8chiedenen Recht8gebieten der Ver8orgung
nur noch erweitern.
XVir wollen nicht vertehlen, d3r3ut Hin^uwei8en,
d3^k die Krieg8blinden8el<ti0n der dÜ3in3c den 3nge8chlo88enen Verbänden bernerl<en8werte8 ^3teri3l über
ureigene 8o2i3lpolitil( urn die8en vorn 8chicl(83l 80
h3rt getrottenen X3rner3den in rnoglich8t weitern ^3^e
2u Helten, 2ur Vertügung gebellt h3t.

V^38 den Brieden 3nbel3ngt, 80 wird der Kon
greß von l?r3g vor eine h3rte und 8chwere ^.utg3be
ge8tellt werden.
19)2 wird in Oent die (Iener3llcolnrni88ion tür
die ^.brÜ8tung 2U83rnrnentretten. wichtige Berichte
werden über die8e?r3ge, die 8eit ^'eher tür die intern3tion3le ^lctivität von g3N2 be8onderer Bedeutung
gevve8en i8t, vorgelegt werden. Die wirt8ch3ttlichen
Ledingungen de8 ?rieden8 werden gleicht3ll8 er8trn3lig
Ob^'el^t einer gen3uen ^Inter8uchung durch die Li3in3c 8ein.
^.lle die Lreigni88e, die er8t kürzlich 3ut
tin3n2iellern Oebiete 8ich intern3tion3l 3bge8pielt h3ben,
vermehren die 8chwieriglceiten de8 ?roblem8.
Vi^enn e8 endlich W3hr 8ein 8ollte, d3^ der Brie
den die Frucht einer neuen, mit intern3tion3lem (^ei8t
durchtränkten Jugenderziehung i8t, ver8teht M 3 N , d3^
die ?r3ger ^3hre8ver83mmlung mit be8onderem V^ohlwollen dem Lericht tolgen wird, der ihr über die8e8
hochintere883nte (Gebiet vorgetr3gen werden 8oll.
80 wird 3l8o in ?r3g der Anblick der dÜ3M3c,
der W3hrh3tten Intern3tion3le der ehem3ligen Xrieg8teilnehmer und der Opter de8 Krieges 8ich d3rbieten.
I^3ch un8erer Meinung wird 3ber d38 pr3l<ti8che
?rogr3mm der Liamac durch ihre moraldche und
8^mbo1i8che Xratt bei weitem übertrotten. Die Liamac 18t der lebende ?rote8t der l^Ieberlebenden de8
Xriege8 gegen den Krieg. 8ie i8t da8 lebende 8innbild tür die Möglichkeit de8 ?rieden8. Von ihr geht
Verdammung de8 Xriege8 derer au8, die ihn haben
tühren mÜ88en. 8ie i8t der ?Iort de8 krieden8 unter
den Völkern durch die, die da8 größte Opter ?u
bringen bereit gewe8en waren.

Veciende Xrigsinvalicler.
kra ^okio melde8 om en mserkelig ^ilkendegivede. 25 Krig8inva1ider, 8om ikke har kunnet opnaa Invaliderente, begyndte torleden ^tten at bede
Lonner ved den atdsde Ke^8er8 (?rav. De vil ved
blive at bede i 72 l'imer ved (kraven.
^n vedvarende Regn har ikke kunnet taa dem
til at opgive dere8 Demon8tration. 8ek8 at de be
dende er 8egnede om, men de andre tort8Xtter.
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Nr. 5
„Liainac"

minder I^ens^n til de forskellige Anmodninger
kra Medlemmer om 3t fremkomme med Kam. Brandeiss's (Gsterrig) Beretning orn Ikoven orn Ansssttelse
og BeskXktigelse for Invalider i de forskellige Ilande,
hvor Krigsofrene staar tilsluttet den internationale
8ammenslutning „Liamac", tillader vi os i denne Ud
gave at gengive den meget interessante Artikel oversat
til vansk.

Side 37

omkatter vi et samlet Resultat der samtidig indeholder
et Udkast til en Resolution, som vi anbefaler til et
passende (Grundlag kor viskussion og Beslutninger
ved Aarsforsamlingen.

2. ve 8tater der har indtsrt Lesl^settige1se8p1igten.

I de kem 8tater, der tog vel i Verdenskrigen,
er den lovmæssige Besksektigelsespligt vel nok at regne
kor et (?ode og en stor lettelse kor Krigsofrene paa
Arbejdsmarkedet.
I l^skland. krankrig, Italien.
Gsterrig og kolen. Kun kra den sidstnævnte 8tat
1. Indledning.
var der, ved Referatets Afslutning. endnu ingen fuld
Ikke kor forste Oang bliver dette i Almindelighed stændig Beretning indgaaet.
og kor Krigsofrene saa vigtige kroblem som Beskzefkor hver ak de fire andre 8tater vil vi i Korthed
tigelsespligten kor Krigsbeskadigede behandlet kor et gengive (Grundtanken i den I^ov man der er slaaet
internationalt korum.
ind paa. dens omkattende I^dovelse og det Broktal
Allerede i Aaret 192? havde det internationale ak kersoner der er bleven begunstiget ved Besættelsen
Arbejdsamt, ekter en n^ I^ndersogelse kor at kaa sam at saadanne Arbejdspladser.
menlignet de forskellige 8taters 8tandpunkt til dette
8aa vil vi aklsegge Regnskab over de i det sidste
8porgsmaal, indkaldt til en international Konference Aar givne Resultater, saavidt som vort til Kaadighed
ak 8agk^ndige. ve 8agk^ndige har gennemgaaet kele staaende Materiale rakker, At gengive en systematisk
Arbejdsforsorgelsens Omraade og i forste I.inie kor- Belysning over de enkelte tiltselders Oennemksrelse
sogt at opstille de almindelige OrundsXtninger kor og deres kolger, saasom Omlzering, sserlige Arbejds
en hensigtsmæssig Arbejdsforsorgelse kor Krigsofrene, muligheder for Invalider, Arbejds^delse og hvad for
korarbejdet saavel som de sagkyndiges korhandlinger en 8lags Arbejdsplads, der blev anvist, mangler os
og Beslutninger er gengivet i et tidsskrift kor det ikke blot klads, men de fornsdne kremstillinger og
internationale Arbejdsamt: „vie Arbeitstürsorge kür Meddelelser der er nodvendige til en saadan Behand
Beschädigte, Oenk 192Z".
ling. Vi maa som 8agen ligger indskrænke os til at
ven Virkning, de sagkyndiges Beslutninger har give et Overblik over det. som er fremkommen ved
gjort, og i de deltagende 8tater, lader sig desvserre selve Oennemforelsen. kfter de Meddelelser der er
ikke her gengive i lal. men den var i hvert kald ak fremkommen vil vi saavidt muligt kremhzeve, hvilken
stor Betydning, ve Krigsbeskadigedes 8ammenslut- lasere man kan erhverve sig ved Udviklingen, og i
ninger blev i deres Bestrsebelse kor at Opnaaelsen ak hvilken Retning man bor korbedre den sserlige Aren lovlig Regulering ak Arbejdsforsorgelsespligten. bejdskorsorg kor Krigsofre.
samt en korbedring ak de hidtil bestaaende kegler,
?ranlcrig.
hjulpet paa den ^laade, at de kunde henvise til at
1.
lovgivningen.
disse Beslutninger allerede var taget ak de 8agk^ndige
I.0V ak 1924 (for!, vet internationale Arbejdsamts
og de maatte derkor anses kor at vsere igennemforbare
l^ovrsekke 1924 ^ krankrig ^r. 1) indeholder 2 Orupog hensigtsmæssige.
vette kroblem om Arbejdsforsorgelse har allerede per af Bestemmelser:
a) korst og fremmest bliver der sorget for de
ved de tidligere sammenkomster beskæftiget de inter
definitive Ansættelser af Krigsbeskadigede. kmbedsnationale Arbej dssammenslutninger.
8aaledes har vor konstituerede sammenkomst i msend og Arbejdere i 8tatstjenesten og i andre of
Oenk, kra den ZO. 8eptember til den 2. Oktober 1926, fentlige 8tillinger, under korudsXtning af, at de kan
taget visse Beslutninger, som gik ud paa at okkentlige henvise til et Aars tjeneste.
b) krivate Virksomheder er forpligtet til at anssette
kmbeder kor saa vidt muligt, skulde bessettes med
Invalider, naar de saavel aandeligt som legemligt egner en bestemt krocentsats af Arbejdspladserne med Krigssig til samme, ve Krigsbeskadigede skal have en vis beskadigede eller Krigsenker.
^led klens^n til den definitive Ansættelse i ok
korret til saadanne kmbeder. Vi tror igennem disse
vore sammenkomster og Beslutninger, at komme nser- kentlige 8tillinger stemte 8 e n a t e t i de korste ^ulidage
1928 kor et lovforslag til veputeretkammeret, hvormere til losningen ak dette store kroblem.
Vor Beretning kremstiller en videre international ekter der blev bevilget og krigivet et Belob paa 100
Behandling ak Arbejdsforsorgen og Beskzektigelses- billioner krank til Oavn kor den dekinitive ^nsXttelse til de ekter I^ov ak 26. April 1926 begunstigede
pligten.
Ved Beretningens Afslutning var vi ikke i Besid 8tatsembedsm2end og 8tatsarbejdere. kor (^ennemdelse ak alle Meddelelser og Beretninger kra de os forelsen af Ikoven indenfor de private Virksomheder
tilsluttede koreninger, men desuagtet haaber vi at mangler man endnu, endsksnt Ikoven forlængst er
kunne gengive en nogenlunde korklaring ak dette traadt i Kraft de fleste (lennemfsrelsesforskrifter, og
paa (^rund af denne ^langel kommer I/oven her ikke
betydningsfulde kroblem.
Vi behandler forst i nzeste Afsnit de 8tater, der til sin fulde Ket.
korelobig blev ifolge Bekendtgorelsen af 16.^uli
har sikret sig en Arbejdsforsorg, hvor de gennem
kligtansattelse eller kligtbeskseftigelse, kan anvise 1925, hvis O^ldighed blev forlsenget den 9.^arts 1928,
Krigsbeskadigede Arbejde. I det folgende Afsnit den Brokdel af samtlige forbeholdne Arbejdspladser
viser vi hen til de 8tater der indtil nu har korment for Krigsbeskadigede og Krigsenker i de forskellige
at kunne skakke Anssettelse til Krigsofrene uden en krhvervsgrene sat til 10 for hvert dundrede. Ogsaa
gennemgribende kligtanssettelse. I det sidste Afsnit Opretholdelsen af Kommissioner, der skal varetage
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at Ikoven overboldes, er kun korelobig og kun blevet
ordnet under Dekret ak 10. November 1927.

2. Resultater etter (^ennemtsrelsen at denne Lov.
Lndskont denne Lov paa Orund ak manglende
(^ennemkorelseskorskrikter endnu ikke er traadt i Krakt
gor den sig alligevel gseldende, idet der er talrige
Arbejdsgivere, der siden Bekendtgorelsen ak 16. Juli
1925, bestræber sig kor at kaa en tiendedel ak Deres
Arbejdspladser besatte med Krigsinvalider.
I Juli ^Vlaaned 1926 Kiev der ak ^rbejdsinspektionen koretaget en Llndersogelse, der bavde til Op
gave at Lag oplast, bvor stor den Brokdel ak Arbejds
pladser, som var korbebolden Krigsbeskadigede. Re
sultatet ak denne Lindersogelse viste sig at vsere korboldsvis ret god, og vi angiver ber et par Lksempler:
I Lgnen omkring L^on bar alle storre Virksomheder
rnindst 10 ak livert dundrede Arbejdspladser besat
rned Krigsinvalider, og det samme er ^ilkseldet i Om
egnen ved Limoges, og der er endda enkelte 8teder,
bvor der er endnu Kere Invalider besksektiget end 10
ak bvert dundrede. Ogsaa i Dijon og Oreusol bliver
de lO^/o ak Arbejdspladserne besat rned Krigsinvali
der; dog bliver selve procenten ikke nsermere omtalt
her, da der i disse Lgne ikke korekindes arbejdsløse
Krigsinvalider. Lkter Meddelelser der er indgaaet kra
forskellige Linter, kindes der 5. Lks. i I^lanc^, kantes
Loulose og L^on beller ingen arbejdslose Krigsinva
lider.
Enkelte ^rbejdsinspektorater, saasom dern i paris
I^anc^, Lille, kouen, og Marseille er at den Ansku
else, at 10 ak bvert dundrede Arbejdspladser er en
kor boj procentsats, og navnlig i saadanne Virksom
beder, bvor den overvejende Del ak ^.rbejspladser
er besat rned kvindelige Arbejdere. Dog bar Inspek
toraterne i I^antes og Bordeaux sluttet sig til at bibeboide Ordningen, 10 ak bvert dundrede, da rnan
bor tage i Betragtning, at naar der indtrak en bvilken
sorn belst Krise, vilde Krigsokrene kaa kuld Beskyttelse.
Lra mange Inspektorater indkommer til Oengseld
ogsaa inange daarlige Lkterretninger, saaledes berettes
der kra I^anc^, at rnange Arbejdsgivere kun vil anssette eller besksektige letsaarede, sorn k. Lks. i Jernstoberier og ved Bygningsarbejde, og de klager endda
over, at Krigsinvaliderne stiller kor store Krav. In
spektoratet i ^.rdennes beretter, at der er rnange Krigs
invalider, som ikke engang vil rnodtage de stillinger
der bliver dern tilbudt, da honningerne ikke er til
svarende. Inspektoratet i Lille klager over, at det er
svzert vanskeligt at kaa stillinger til dein, der lider
ak en Lungesygdom eller ak Oaskorgiktning.

?. bamlede Resultater.
Lkter de Meddelelser, som er indgaaet kra samt
lige ^rbejdsinspektorater viser det sig, at Arbejds
giverne i et overvejende ^.ntal er villige til at anssette
10 Arbejdspladser ak bvert dundrede med Krigsin
valider. I^laar procentsatsen ak den Orund ikke naar
de 10 ak bvert dundrede Arbejdspladser, ligger det
kor den storste Del i, at der er langel paa Lktersporgsel ak Arbejde kra Krigsinvaliderne og ikke ak
den Orund, at Arbejdsgiverne szetter sig imod denne
Lov. Lor ^.rbejsinspektoraterne bar det vzeret van
skeligt at kaa kastslaaet et nojagtigt ^.ntal ak procent
satsen, paa Orund ak, at mange Krigsbeskadigede
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bemmeligbolder derez Invaliditet, kor at undgaa en
eventuel Lonnedssettelse.

Italien.
1. Lovgivningen.
Loven om pligtansXttelse ak Krigsbeskadigede
(vgl. die 8tudie des Internationalen Arbeitsamts »Die
/^.rbeitskürsorge kür Lescbadigte«, <^enk 192Z) omkat
ter saavel okkentlige som private Virksombeder.
OKentlige Virksombeder og Loranstaltninger bar
en Krigsbeskadiget kor bver 10, eller en Brokdel paa
10 ved Lessettelse ak pladser i stillinger som Lorretningsksrere, Xegnskabskorere o. I. Denne Brokdel korboj es til 20 ak bvert Llundrede naar det bandler sig
om Besættelse ak pladser i underordnede stillinger.
private Virksombeder bar derimod en Krigsin
valid paa bver 20 Arbejdspladser, blelt eller delvis kritaget kor Lkterkommelsen ak denne Lov er saadanne
Virksombeder, der kan ektervise, at de kremkor andre
Virksombeder bar sårskilte Arbejdsbetingelser. An
tallet ak Krigsbeskadigede, der kan begunstiges ekter
denne Lov, er 216/68. Lkter den sidste statistiske
Opgorelse er Antallet ak Krigsinalider vel nok 257 668
men berak er ca. 9000 8vzerbeskadigede, ca. 28000
Lungesyge, og ca. 4000 aandssvage Krigsinvalider
undtaget Loven kor pligtanssettelsen.

2. (^ennemfsrte Resultater.
Lkter den sidste Opgorelse besksektiges der 110100
Krigsbeskadigede i Virksombeder, der kalder ind under
denne Lovs Bestemmelser, og som kordeler sig saa
ledes at 46500 er ansatte paa stats- og kommunale
Kontorer eller paa andre o6entlige Korporationer, og
6)600 paa private Virksombeder.
Ved Ledsmmelsen ak disse Lal maa man tage i
Betragtning, at der er talrige Krigsinvalider, som bar
deres eget Lrbverv, og Landarbejderne er der draget
Omsorg kor, gennem Organisationen ak Landbrugskreditkoreningen, ved Lov at 19. Juni 1924. Ikolge
Arbejdsanvisningen kor begunstigede personer stod
der i Lobet ak andet blalvaar 1927 et samlet ^ntal
paa 1646 pladssogende Krigsinvalider overkor 2425
Lordringer kra Arbejdsgivere. Lkter ^igsamtets stati
stiske Oplosninger kremgaar, at der kun korekindes et
ringe ^.ntal (ca. 1000) arbejdslose Krigsinvalider, der
ved bar man naturligt ikke talt bver Krigsinvalid, da
der korekindes Krigsinvalider, der ikolge Xatur eller
Krigsbeskadigelse ikke kan blive beskzektiget.

?. Reelles Ledommelse.
Kigssammenslutningen ak Krigsbeskadigede i Ita
lien anser Oprettelsen og blaandbaevelsen ak Loven
ak 21. August 1921 som et ak dens storste Kesultater.
Denne Lov vil derkor blive betragtet som kortrinlig,
da den ikke alene blot sorger kor ^nssettelsen, men
ogsaa drager Omsorg kor en varig Besksektigelse og
tillige giver den Beskasktigede samme Lon andre Besksektigede kaar. (^ennemkorelsen ak Loven er over
givet til ^igsamtes provincielle Lorsorgelseskontorer,
der kor de klestes Vedkommende korvaltes ak en Krigs
invalid. Ligeledes maa tintet sammen med de pro
vincielle Lorsorgelseskontorer iagttage Lovens ^laandbzevelse.

kortssettes i nseste
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?olemik i »^ordsckleswigscke Leitung« mellem
Kammerat Lkr. (^Kristensen-Lsekken, tidligere Lest^relsesmedlem ak Loreningen kor forurettede Krigsinva
lider og dennes 8ekretser V(^i1K. dansen, haderslev.
Den 1?. Juli 19Z1 skriver Kammerat dkristensen,
ösekken, folgende:
Die Xriegsinvaliden und die (Fewöknungstkeorie.

V^as die gröLte I^n^ufriedenkeit unter den 8ckwerdesckädigten kervorgerufen kat. ist die Lesckneidung
der Le^üge, die besonders die Kriegsinvaliden detrof
fen 1,3t. denen das Lein amputiert worden ist. und
die sick auf die Oewöknungstkeorie stützt. In der
Vorsckrift. die das »InvalidenXvn« dei der Lrricktung
erkielt stand als 1. ?unkt: Das »Invalidenzevn« soll
in erster Linie die Interessen der Kriegsinvaliden wakrnekmen. XVir Kaden nickt versteken können, dak es
im Interesse der am sckwersten (betroffenen liegt. dak
man iknen den wesentlichsten l'eil ikrer Le^üge nimmt.
I^ack einer Unterredung mit einem der untersuchen
den ^.r^te des Invalidenamts kann ick mitteilen, dak
man nun einsiekt, daL es underecktigt war. von Oewöknung 2U sprecken, wenn man dem Invaliden nickt
gleick^eitig eine Lesckäktigung gidt. also kat man uns
okne Lerecktigung einen wesentlicken ^eil unserer
Bezüge genommen, auf den wir unsere gan^e Lxisten^
aufgedaut katten. Viele sind dadurck in wirtsckaftlicke 8ckwierigkeiten geraten.
?>lack dem (besetz
?>Ir. 100, Kaden die Kriegsinvaliden kein Keckt, die
Festsetzung ikrer Bezüge vor den Qericktskof ^u drin
gen. /^der man sollte dock glauden, dak die Rekor
den, nackdem sie -u der Linsickt üder die underecktigte Kürzung der öe^üge auf (?rund der Oewöknungstkeorie gekommen sind, sick da^u versteken,
uns 2urück^u2aklen, was man uns auf (?rund der verkekrten ^.nsickt nack der (bewöknungstkeorie ent
zogen kat.
In dieser Verdindung möckte ick meinen Leidensgenossen gerne sagen: Da unser Versorgungsgeset?
im Keickstag erneut ^ur Lekandlung kommen soll,
wir ader mekr denn je nötig Kaden, kinter unseren
V^ünscken und Forderungen ^u steken und die Re
gierung nickt mit der neuen Organisation ?u verhan
deln wünsckt, lakt uns die Streitigkeiten degraden,
und uns unserem alten Verein anscklie^en und durck
ikn unsere Forderungen mit der notwendigen stärke
vordringen. Dann glaude ick nack reiflicker Widerle
gung, dak wir uns seldst und unseren Kameraden
am desten dienen. Ick kade dem neuen Verein fol
gende ^usmeldung -ugesandt: Kamerad bansen, Iladersleden? Da ick nickt einseken kann, daL unser
Verein weiter die Lerecktigung kat, sick Verein -u
nennen, da keine ^.usardeitung der Vereinbarungen
vorgenommen und keine Vorstandssit-ung adgekalten
worden sind, sondern nur ein l'eil Zeitungsartikel
von Vorstandsmitgliedern in ladersleden gesckrieden
wurden, okne dak diese dem üdrigen Vorstand vor
der -ur öegutacktung vorgelegt wurden, muL ick
mick kiermit aus dem Verein ausmelden, da ick keine
Verantwortung kür etwas üdernekmen will, an dem
ick nickt deteiligt gewesen din.

Den 16. Juli 19Z1 skriver V^ilk. bansen, laderslev, folgende:
Kamerad (^Kristensen. öeken, kat sick veranlagt
geseken, seine ^.usmeldung aus dem neuen K.-I.-Verein
in der »I^Iordsckleswigscken Leitung« dekannt -u
macken. Ick muL deskald ein paar X^orte sagen. —
lerr (^Kristensen kat auf der Versammlung in Listrup
lerrn
er-äklt, dak er sein ^mt in dem neuen
Verein niedergelegt katte. In
irklickkeit katte er
es nock nickt niedergelegt, denn ick erkielt seinen
Lrief erst am I^littwock den 8. d. ^4.. also drei 'Lage
nack der Versammlung. Ick konnte also mit rukigem
Oewissen sckreiden, dak sick nock kein Mitglied ausgemeldet katte. Ick sckried sofort an Kamerad (^Kri
stensen: wieder Kamerad, ick kade Ikren Brief erkalten,
worin 8ie unserm Verein jede Lerecktigung adsprecken,
weil er nock keine 8tatuten kat, keine Vorstandssit-ungen adkält usw. Ja, man merkt ja, da^ 8ie in
Listrup gekörig von I^errn Andresen deardeitet wor
den sind. 8ie Kaden uns seldst Vollmackt gegeden,
-u kandeln, und waren voll und gan- mit meinen
Artikeln einverstanden. DaL 8ie nickt an den vielen
Vorstandssit^ungen teilnekmen konnten, war dock
nickt meine 8ckuld. 8ie konnten ja unmöglick jeden
-weiten l'ag nack ladersleden kommen, oder umgekekrt. 8ie wissen auck, daI5 der 8tart eines neuen
Vereins viel Oeld kostet. V^enn sie alle meine Ar
tikeln in derLresse gelesen Katten, dann würden 8ie
unweigerlick anders urteilen, ^.der im Adrigen ist
es uns ja gan- gleickgültig, in welckem Verein 8ie
steken. Die LIauptsacke ist, daK alle mitkommen,
od es nun in dem alten oder in dem neuen Verein
ist. Ls ist immer nock unsere Meinung, da!5 wir
eines ^ages -usammengeken können, um eine gro^e
und starke Organisation 2U werden.
Ja, so sckried ick Kamerad dkristensen, und
dann er-aklt Andresen immer wieder, da!5 wir Zer
splittern wollen.
Den 20. Juli 19?1 svarer dkristensen, Lsekken,
med folgende Indlseg:
^u Ikrem Artikel in der »I^lordsckleswigscken
Leitung« will ick nur demerken, dak, wenn Ikre Ar
tikel in der ?resse nickt desser unterdaut sind als
der detr. meiner ^usmeldung, so kören 8ie lieder damit
auf. Ick din nämlick nickt 2ur Versammlung in Listrup
gewesen und din nickt von lerrn Andresen deardeitet
worden. Dagegen kade ick okne die geringste Ein
wirkung telepkonisck lerrn Andresen meine ^usmeldung am Sonntag, den 11. Juli 19)1. mitgeteilt (der
Lrief wurde durck ein Verseken erst am Montag,
den 1Z. Juli, adgesandt), da ick nickt wollte, dak
Andresen oder ein anderer Kamerad glauden sollte,
dak ick als Vorstandsmitglied ^eil kätte an den Ar
tikeln, die die Leitungen, unter Auslassung der
scklimmsten Beleidigungen, aufnekmen würden.
Kommentar overflodig?

Sonderborg Amtsorganisation

I

8ominerudLIuAt.
Afdelinger indenfor 8onderdorg Amtsorganisation
kavde 8sndagen den 5. Juli d.
stsevnet kinanden
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til^sde i Listrup Kro. Omkring to dundrede Med
lemmer med paarorende havde givet ^Isde.
Ved godt 2-?iden samledes man om Kakkelbordene
hvor, ekter at man havde kaaet stillet den vserste 8ult,
Amtsorganisationens kormand ^lans Uetersen-8onderhorg hsd 8tsevnets Deltagere velkommen. kkter Kakkehordet samledes man i klaven til et lille kriluktsmode
hvor hl. 3. kormanden kor (üentralkoreningen Kammerat
Medaktor kr. Andresen-l'snder holdt et meget interes
sant koredrag.
8tsevnets Attraktion var den at »Keichsdund der
Kriegsbeschädigten und Kriegshinterdliedenen« i Ler
lin til Kaadighed stillede kilm, »I^lahnruk der Kriegs
opker«, som dlev korevist om Ettenen, kilmens Op
gave er: at vsekke 8tatsmXnds og Okkentlighedens
samvittighed i alle 8tater kor at erindre om kligten
til i Oerning at vise korstaaelse kor en tilstrækkelig
korsorg ak Krigens Okre, og ud over de sociale kordringer at vsere en virkningskuld tilkendegivelse mod
Krigen og kor kolkekorsoning. Ogsaa dette kormaal
opkalder kilmen paa virkningskuld /^aade gennem
Lilleder, der viser Krigens Rædsler, og desuden korer
den en kzekke saarede og lzemlzestede kor LH et. fil
men virker ikke med Overdrivelse, ak det skrækkelige
men med en mildnet 8alighed, som dog mere end til
strækkeligt understreger berettigelsen ak det hekendte
Verdensraah, det, som atter og atter er gentaget ak
alle kationers Krigsokre: »Aldrig mere Krig«. Den
ovrige Del ak kilmen skildrer korlohet ak korhundsdagen, som sidste ^.ar Kiev akholdt i I^lain^ i I^servserelse ak 20000 Krigsdeskadigede og ekterladte, samt
»^eichshunds« ^.rhejde kor Lesk^ttelse ak Invalider
nes og kkterladtes Rettigheder og kor videre lldvikling ak den kor dem bestemte sociale korsorg, som
k. kks. Kolonisering, og Rekreationshjem osv. kilmen
var helt igennem meget interessant og det var at snske
om mange endnu maatte kaa dejlighed til at se den.
Om kktermiddagen var der Underholdning haade
kor Voksne og Vorn; ligeledes var der stor Kikt om
lodsedlerne til Lortlodningen ak de mange vserdikulde Oevinster.
8tsevnet, der kik et udmserket korloh, sluttede
med et lille muntert 8vingom.
Vi hringer her trækningslisten:
1. Oev. kaldt paa I^lr. 116
6. Oev. kaldt paa ?>Ir. 575
2. ..
,.
., Nr. 560
7. ..
,.
.. Nr. 295
5. ..
..
.. Nr. 858
8. ..
.,
.. Nr. 222
4. ..
,.
.. Nr. 257
9. ,.
..
Nr. 618
5. ,.
..
,. Nr. 666 10. ,.
..
.. Nr. 281

Graasten Afdeling
akholder ?rseinies^ydninZ i Dagene kra den 2. til den
9. ^uZust 1931 (Hegge Dage inklusive) og heder
hermed alle Medlemmer om at stotte os i vort kore
tagende, saa at vi kan kaa et psent Overskud til
khselp i ^gdomstilkselde.
Bestyrelsen.

?. 8. Ved sidste ^laanedsmode hesluttedes at
rejse med tog til 8ommerstXvnet i haderslev.

Nr. 5
Annoncer.

Slags Gummifodtsj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.

M. Msller - Brohovedvej z - Ssnderborg

til 593 og en 5 personers OakIand-VoZn
holder kor Dören til Dazens hilliZste ?riser.
L^turer 1 Krone
lange turer ekter Overenskomst
I^ans Uetersen, Ljerggade 25.

^ ZnvMekonsuIenkontiirel for Haderslev Iy og Amt Z
°

Storegade 88 (Amtshuset)

-

Telefon 10SZ

o

°

I^äer LriZsinvaliäer ox kalänes Ltterlaäte

°

Zratis Vejleämnx vA ^ssä i RentesaZerm.m.

°

o

Äonkortid S—1Z og 2—4, Lordag, 9—12

^

keksn6linZ
af (ZiZt, Iscdiag, ^U8kel-, I^ecZ- oZ XnoZIsliäelser. Llektrwke
lygbaäe, NasgaZe og LygeZ^mnastik efter ^ssZeoi-äination.
/^ecUemmer af foreningen for KriZsbe8kaäiZeäe p. p. oZ
äere8 paarsrenäe, dvor Invaliäensevnet eller 8^Zeka88en
ikke ^äer noget VeäerlaZ for ovenanførte I^iäel8er, kan veä
korevi8ninZ af äere8 ^eälem8boZ faa LedanälinZer efter
Aftale.

H.

- lssZeaut0rj8eret ^a88or l a f f e t 34

telefon 480

^leääele!8e kra Invaliäensevnet.
Xon8ultati0n for militssre Invalider oZ 8aaäanne8 efterlaäte samt kienteanssZere Vil af en I^clseniäinZ fra XseVnets
Kontor i /^uMst ^laanes! I9Zl blive afkolät i
tisäersleV, ^mtskuset,
äen 6., 13., 20. og 27. Kl. 14 -n.
Aabenraa, S^zeksssens Kontor, SsnäerZsäe 12,
äen 4., 11., 18., og 25. Kl. 143".
I'sn^er, ^mtskuset, äen 12. og 26. Kl. 14^.
l'inZIeV, l'inzleVkus, äen 19. Kl. 16 iZ
loZumkloster, I-lotel Ko^sl, äen 8. Kl. 15^.
I'oktlunä, k^rosck' tiotel, äen 14. Kl. 16^.
KsÄäinZ, I-Zotel Ksääinz, äen 7. KI. 14 ^o.
Invaliäer og efterlaäte, samt kienteanssgere, 8om onsker
at Zore Krug af äisse Konsultationer, maa sene3t 2 Oage inäen
äen Dato, paa kvilken äe agter at give ^Wäe, meääele Invaliäenssvnet i Lonäerborg, til liVilken Konsultation äe agter at
give Hioäe, for at Veäkommenäes ^kter kan blive meäbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — ^eä liVillie äer iltke er ^ejliZkeä
til at dlivs lseZeunäerssZt — afboläes kun, for saaviät I^sevnet
rettiäigt moätager ^nmeläel8er til samme.

Invalidensevnet.

.krigs-invaliden" redigeres af H. Clausen - Ssnderborg. Kastaniealle 6. St.-, udkommer een Gang maanedlig. og koster 15 Sre pr. Eksemplar.
Trykt i Z. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 245.
Eftertryk af .Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
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Medlemsblad

for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og IÄdnes Efterladte

Ar.k

Sen 1. September 1SZ1

«i-

8. Aargang

Vort ^ommerstsevne 1 Haderslev 8sn<1sA, den 9. ^uZust 1931

HojtideliZkedeli ved Mindestenen
Vort 7. Tvinrnerstzevne 1<ÄN vserdi^t indrangeres
med tidligere
8tsevner, og kar atter kragt Leviset
kor, at der er ^nigked og Harninenliold indenfor vor
10-aarige Organi8ation.
?Zvorlede8 I<unde det vel
og823 vsere anderledes, 8Xrligt ekter at det 8id8te ^.ar

kar l?ragt de 8snder^d8lce Xrig8v5re 8aa voldsomme
^entened8l(Xringer, ^a, man maa desvserre 8ige. at
di88e ^>Ied8l<Xringer l»ar vseret 8aa 8tore, 822 at mangt
et XrigsoKer derved er blevet tvundet til at t^ til
^Ilider8te>ttel8e8VX8enet 5or at Murine l^lare dampen

Side 42

„Krigs-Invaliden"

for fksistencen. ^.t en saadanfremfserd overtor de
at Krigen haardest ramte maner til samling om vor
Organisation, som er det eneste Vsern for os, er let
forstaaeligt. heldigvis har de 8plittelsesforsog, som
den ny opdukkede forening ak forurrettede Krigsdeltagere i den senere l^id har rejst, ikke slaaet Brist
indenfor vor Organisations Ksekker, og man kan nseppe
tsenke sig, at der ret Isenge gives nogen, der vil folge
en saadan ^plittelsesorganisation og dens Medarbejdere.
^ t sommerstævnet var i den gamle, sevserdige
Ly haderslev har i hoj (irad ogsaa bidraget til, at
Krigsofrene, de daarlige lider og lunekulde Vejrfor
hold tiltrods, i saa rigelig et ^.ntal havde fulgt 8tsevneudvalgets Indbydelse.
^len de mange Osester fra
nser og fjern var heller ikke rejst forgaves. 8tXvneudvalget havde arrangeret festen paa en saadan ^laade,
saa de fortjener den bedste /Anerkendelse herfor. Vi
ved at Arrangementer af 8tXvner krsever et stort uegen
nyttigt Arbejde af en Del Kammeratinder og Kamme
rater, og dette skal de her have l'ak for.
Allerede tidlig om borgenen blev der af festudvalget nedlagt smulte Kranse paa Byens fire ^lindesmserker over de i Verdenskrigen faldne. Kransene
var med signerede Baand, hvorpaa der i Ould stod
skrevet: »l^il V^erdenskrigens Ofre fra foreningen
for sonderjydske Krigsbeskadigede og faldnes Efter
ladte«. l n Keprsssentation fra vor Broderorganisation
»Keichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer
und Kriegerhinterbliebenen, (^au ^chlesvvig-holstein«,
bestaaende af Kammeraterne frnst Born og Iver 8kov,
hamborg, nedlagde samtidigt en stor smuk Krans
paa ^lindesmzerket paa Klosterkirkegaarden, paa hvis
8lojfe, der var i de tysk-republikanske farver, der
i (^uld stod skrevet: »I^lie wieder Krieg«.
hele formiddagen var festudvalget travlt beskæf
tiget med Godtagelsen af alle de udenbys Osester,
og der var stort Rykind i »hoj skolehjemmet«, hvis
store hyggelige fokaler snart var overfyldte. Den,
ud imod haderslev Dam smukt beliggende hojskolehjemshave, blev flittig benyttet, idet der her var arran
geret skiveskydning, tombola og Borneforlystelser,
hvilke foranstaltninger paa Orund af det lunefulde Vejr
senerehen paa Dagen maatte forlægges til 8alen.
Ved godt 12^2 llden samledes en Kzekke fest
deltagere, ved de festlig smykkede Vorde i hojskolehjemmets store 8al, til en fællesspisning. Iler bod
formanden for fladerslev lokalafdeling, Kammerat
Timmermann, paa Afdelingens Vegne velkommen,
specielt til de msdte ^resgzester, Borgmester l^hulstrup, Kammeraterne fernst Vorn og Iver 8kov fra
flamborg, (repræsenterende »Keichsbund«), lands
tingsmand sorgen boller og den stedlige fresses I^eprzesentanter. foruden de msdte Ozester var indbudt,
stiftamtmand lundbye, Biskop Emundsen, politimester
^endal, landstingsmsendene h . lausten og ^1. 8chaumann og folketingsmand f . Mortensen, der dog var
forhindrede i at vsere til 8tede og havde sendt hilsener til festen. Kammerat Timmermann udtalte en
szerlig Velkomsthilsen til formanden for vor (Central
forening, Kammerat fr. Andresen, l'onder, idet han
takkede ham for hans energiske Arbejde og store
Indsats for Krigsofrenes 8ag. lndvidere bragte han
hilsener, fra en Del Kammerater som de havde sendt
til 8tsevnet fra silkeborg sanatorium, hvor disse for
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Ilden er indlagt til Behandling for deres Krigslidelse,
og han fik straks Bemyndigelse til at sende disse
Kammerater en (^enhilsen. Kammerat Timmermann
udtalte dernæst en l'ak til haderslev Ly og dens
keprXsentanter, fordi at der derfra stedse var vist
Velvilje overfor foreningens Arbejde, og han sluttede
med, henvendt til Borgmester l'hulstrup, at udbringe
et leve for haderslev Ly.
Kammerat frnst Lorn, hamborg, takkede paa de
tyske Kammeraters Vegne for Indbydelsen til 8tzevnet
og udtalte haabet om, at det maatte lykkes foreningen
at opnaa det bedst mulige tor Krigsofrene her i 8onderjylland, samt at en stserk international Organisation
maatte fore Krigsofrenes Krav igennem Verden over.
Borgmester l'hulstrup bragte en flilsen fra fladerslev Lyraad og Lyens korgere og takkede, fordi 8tsevnet
i ^.ar var blevet lagt til haderslev, fndnu saa mange
^.ar efter Krigen, udtalte Lorgmesteren, mserker vi hver
Dag, at der har vseret Krig. Daglig foreligger der
Invalidesager for Administrationen. Der tales i vore
Dage saa meget om, at vor Ild er overorganiseret,
det skal jeg ikke udtale mig om, men det er mit Ind
tryk, at det er i hoj (?rad nyttigt og nodvendigt, at
Krigsinvaliderne og de ffterladte har en Organisation
til at varetage deres Interesser. Den er paa sin flåds
og har sin Berettigelse, og selv om der i den senere
lld fra anden 8ide har vseret rejst nogen Kritik mod
denne Organisation, saa finder jeg, at den ledes godt.
Den fremsætter Kravene paa en saglig og rolig ^laade,
og at den har opnaaet ikke saa faa Kesultater, er da
ogsaa en Kendsgerning, faa Lyraadets og egne Vegne
onsker jeg dem et godt 8tsevne og lykke med
Arbejdet.
landstingsmand Jorgen boller takkede ligeledes
for Indbydelsen og mindede om de lofter, der ved
(Genforeningen var givet Krigsofrene, idet han henviste
til, at der saa ofte var blevet sagt, at de ksempede
for en 8ag der ikke var deres, ^len som llden gaar,
saa er det stundom, som om lofterne glemmes. Den
allerede foretagne Kentenedsksering har ramt Krigs
ofrene alt for Haardt, og forsorgen for disse trzenger
i allerhgjeste (^rad til forbedringer. Organisationen
skal ikke vXre sagtmodig, men maa anspores til at
rejse Krigsofrenes Krav paa en saglig og vzerdig ^laade.
De af Krigen haardest ramte kan forlange at blive
fritaget for Nedskæringer, og det skal vsere mig en
æressag, naar Rigsdagen nu snart samles igen, for
Krigsofrene at faa noget af det gjordt godt igen, som
er gjort forkert.
Kedaktor 8vanholm takkede paa fressens Vegne
for Indbydelsen og for den Anerkendelse man havde
vist denne, flan udtalte haabet om, at de Ord, der
stod skrevet paa Krigsinvalidernes fane »Aldrig mere
Krig« maatte blive Virkelighed, saa denne forening
maatte blive den sidste af sin ^rt. ligeledes onskede
han, at fredskravet og folkeforsoningen maatte sejre
i Verden og udbragte et leve herfor.
Kammerat Andresen, l'onder, bragte hovedbe
styrelsens Nilsen og takkede haderslev Afdeling for
det vellykkede Arrangement af 8tsevnet, idet han
ligeledes takkede alle, der havde gjort en Indsats for
Krigsofrenes 8ag. Endvidere rettede han en ?ak til
Borgmester l^hulstrup og til de tyske Kammerater,
der trods de for llden vanskelige llder i 'lyskland

Nr. 6

„Krigs-Invaliden"

Ii
i

ikke kavde undladt at keilte vor Indk^delse til 8tsevnet.
t^an sluttede med et peve kor haderslev pokalakdeling.

I
I
i

Kammerat Lrügmann, ^ugustenkorg, talte kor
Damerne, idet kan ketegnede disse som vore kedste
Kammerater; de svigtede os ikke, 6a vi kom kra Krigen
i lemlsestet pilstand. pt peve kor vore Damer.

l
!
t
>

Kammerat Zimmermann meddelte, at to ak de i
Darens Anledning korkattede smukke kestsange var
skrevet ak Kammerat ^ens Kongsted, haderslev, kvorkor
kan takkede og udkragte et peve kor kam. klan
takkede derekter palerne og udkragte et peve kor
Organisationen.

81umrer soät i kremmeä Jorä.
hernt irs 8IzeZt oZ kjernt kra Venner;
kist paa ^uslanäs 81ette stor.
kist i ?ranl<riAS 8l<oves (Zemmer. —
Lclers (-rav vi 8l<uer ej,
kan äen i^e smt oZ l^serliA pleje,
oZ i stille Vemo6 ej,
os kor Osciens 8torke6 doje.

^dolplisens l'ale ved Mindestenen.
Det er vel saare naturligt, at alle vi, der er
stsevnede sammen ker i Dag, soger Ken til et at de
^lindesmserker, der er rejst kor vore kaldne kor derkra
ogsaa at l^tte til 8tenens tavse, men samtidig storke
og alvorskulde pale. Og som det gaar os kver isser,
der med de ^Iserker, Krigen kar sat paa os. aldrig
nogen 8inde vil kunne glemme de kr^gtelige kre
Krigsaar, kvis l'al vi ogsaa kinder indridset paa denne
Mindestens Overligger, saaledes tror jeg ogsaa, at
8lsegt ekter 8lXgt, saa Isenge forden staar, vil komme
til at staa undrende og sporgende overkor det grukulde, som disse Mindestene taler til os om; og saa
Isenge der endnu kindes fjerter, der kan slaa, og
som engang slog i ^akt med de løjerter, som den
store Krig kragte til at kriste, saa Isenge vil sikkert
ogsaa de billioner ak sorgende og lidende paarsrende,
kvem 8orgen en Oang ramte saa uendelig kaardt,
vedklive med at sporge: „I^vorkor dette dog skulde
ske; kvorkor 8k^ggerne skulde lsegge sig saa tunge
og morke netop ind over deres I.iv, — kvorkor den,
de elskede saa ksjt, skulde do kra dem og tilmed
uden at det var muligt kor dem at kaa et sidste
^aandtr^k ak kam, uden at det var muligt kor dem
at kaa et sidste og tröstende parvel kra de kristende
Oje, og uden at det maaske vil klive muligt kor dem
nogen 8inde at kunne tage plads ved og lssgge en
Llomst eller en Krans paa denne deres Kseres (^rav.
^sa saaledes vil 8porgsmaalet vedklivende melde sig ved
I^at og ved Dag kos kver og en der kik de d^ke
8aar, de 8aar, der aldrig kelt kan lseges.
I^len samtidig med at vore panker da i Dag
gaar paa klugt ned til de mange ensomme eller psellesgrave kor at mindes en god par, en god ^.gtekselle,
en god Lroder, en god 8on eller en god Kammerat,
der Kiev stedt til ^lvile, samtidig dermed er der,

z

procession og Hsjtideligked ved Mindestenen.
programmsessigt Kl. 2 ^ samledes pestdeltagerne,
og det var ikke saa kelt let at kaa dem samlede, tki
Vejrguderne var lunekulde, degnen sivede ned. men
programmet skulde gennemkores, kemserkede Timmer
mann, og vi kar vseret ude kor noget vserre kor. ^led
^lusik og den n^e, smukke ^laderslev-^kdelings pane
i 8pidsen gik man i procession gennem L^en til
Mindesmærkerne paa Damkalvoen og Klosterkirkegaarden. Vejret keg^ndte nu at klare op og 8olen
kom krem. pn 8on ak Kammeratens Kongsted sang
ker smukt og stemningskuldt ekterkolgende ak kaderen
skrevet 8ang:

^lel. : 8Iumrer ss6t i 81esviAS Ior6.
I, som Ail< äen tunZe QanZ.
u6 til I^iäelsen oZ Oo6en,
over e6ers hjemstavns VanZ
ej i sl<ueä ^orZenrsäen.
som stocl 0A i OaZen n^,
ekter Krigens kaaräe, tun^e l'iäer^
etter Kamp oZ Vaaben^n>
ej I sl<uet kremens 'licler. .,i

Der kerskede d^k 8tilked over den store korsamling, der i bankerne dvselede kos dem. som Kiev
derude.
Kammerat.
Kokmand
Okristian
^dolpksen,
haderslev, koldt derpaa kolgende smukke og til pktertanke vsekkende Mindetale:
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OoA, vi glemmer L6er ej
alclriZ I os Zaar ak blinde,
vore l'anker kl^ZtiA ej,
enänu okte l'aarer rinäe.
I.aä 6a Veräen sone Lo6.
saa vi alciriZ mere ^riZen sl<ue,
ej kor^seves rancät ^ert Llocj,
Lrsäre, I som blev äerucie. !

mener jeg, et Fpsk-FFmaa/ c/er
a/ a//e baner
I^e/ til kver og en at os, der igen kik pov til at se sit
KIjem og sine Ksere, eller som kik den p^kke at klive
kerkjemme i Krigens kaarde og onde ^ar, nemlig det
8porgsmaal: Var vi med til i den pid, der er korloket siden kine kr^gtelige Krigsaar, at arkejde kor
en varig?red, og var vi saaledes med til i den pid,
vi kalder kor pkterkrigstiden, udkra vor sserlige Ind
stilling at modarkejde en kommende Krig? — 'l ki
lade det vsere sagt, at var vi ikke med kertil, da
var vi keller ikke med til at tjene blindet om dem,
der Kiev derude.
^a, kvem ak os grikes ikke ak en stor og stserk
^lvor ved at staa ved et saadant ^indesmserke over
kaldne Kammerater. Vi mindes uvilkaarligt den kr^gtelige pid, vi, kver isser kar maattet gennemgaa, men
vi mindes samtidig ogsaa den Kammeratskaksaand,
vi den (?ang var kesjsslede ak. Og disse 8tene siger
da ogsaa til os, den enkelte, om altid at kolde kast
ved blindet kerom, samtidig med, at de maner os til
kver isser, i pndrsegtigked at staa sammen om de
Opgaver, som vi nu en (^ang som Invalider og pkterladte er kselles om. ^len /ac/ os /^o/c/e c>^ borte /ra
a?
^.k dem gror aldrig noget godt,
kverken kor os selv eller kor andre. Det er jo keller
ikke de store Ord eller de stserke Oplevelser, det
kommer an paa. Og med ^listsenksomked eller Be
skyldninger mod sine Medmennesker kor I^redeligked
eller langel paa en serlig og oprigtig Vilje, kommer
man ingen Vegne. Vi kar Krav paa Ketkserdigked, og
det Krav skal vi til enkver pid kolde kaade andre
og os selv kor Ojet. ^len vore Krav om I^etkserdigked,
skal kave en sand og sund Laggrund, pn Laggrund,
der kar sin 8t^rke i klare Kendsgerninger, i nogen og
uigendrivelig Virkeligked.
por Krav, der kar en
saadan Laggrund, kan man nemlig altid skakke Orenl^d
og Interesse.
^len Kaarene er strenge kor mange ak os, der
ramtes ak Krigens Ondskak og ?>sod, c/et maa c/e
Lt^renc/e a/c/riZ^ F /emme. Det er deres uakviselige
pligt aldrig at gore det. kiellere en lidt kor rund
t^aand end en lidt kor kneken. Kaarene kor saa
mange kan vsere onde nok endda. Og det er altid
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en tung (-ang at vsere den, der ikke kjzelpes, aller
tungest, naar det mest brzendende Onske er det, at
Murine kjselpe sig selv.
Vi beder ogsaa i Dag de 8t^rende aldrig at

glemme det. Vor I^lsd er utorsk^ldt. Det var den
onde lid, der maerkede 08. Og at bode paa alt det,
den onde lid lagde ode i kortidens Vildskab, maa
vsere I^utidens og kremtidens Opgaver i vide8t mu
lig Omtang. Haalangt Kar vi let til at 8ti11e vore
Krav, og 833 langt skal de ogsaa til enhver lid
8tille8. Vi krsever jo ikke Almisse. Vi krsever kun
lettaerdigked. Og det kar enkver let til at krseve.
Ogsaa de, kvem Krigen ramte paa kegeme, paa 8jzel
og paa kremtid.
Og 832 til8id8t skal der derfra l^de et Ok-ci tl'i
ciem, cie?- sorger, tordi en ond lid tog det, der var
dein ksert. Vi, der slap kjem, selv om vi blev mserkede kor livet, toler med dern i Dag, som vi altid
Kar tolt med dern i dere8 8org. Vi ved kvad der
gik til (Grunde kor dern at ^laab og at k^kke, at
Olsede og at fremtid. ben det er nu en (Dang
8aa1ede8, at Torben skal rnan bsere alene, ker kan
ikke andre Uzender bsere rned. ben vi kan rned
vor bedtolelse skabe det 8olstrejt over Borgens li
mer, der ligesom lysner Zennern korket. Og det
vil vi da gore og8aa i Dag, idet vi at vort kljerte8
d^be8te lrang blotter vort ^loved og udtaler et: /?.re
vsere vore kaldne8 blinde?
korsamlingen blottede Rovederne rneden8 busikken fra Laggrunden daempet intonerede: „Ick katt' einen
Kameraden".
Kammerat korn, klamborg, udtalte i lilslutning
til ^.dolpksens lale, at enkver kation maa gore,
kvad den kan, tor i kremtiden at undgaa en n^
Krig. Vi ssrer de kaldne, kvilken kation de end
tilkorer og vi kar paa vor korenings Vegne nedladt
denne Krans, alle faldne Verden over til blinde og
til Advarsel tor dern 8orn lever.
korsamlingen begav sig deretter til det t^ske
bindesmserke tor de kaldne paa Klosterkirkegaarden,
kvor rnan i 8tilked og rned blottede Roveder dvaelede
nogle Minutter medens busikken atter intonerede:
„Ick katt' einen Kameraden".
Derrned var den smukke og stemningstulde
bindekojtideligked torbi og rnan gik i krocession
tilbage til klojskolekjemmet, kvor rnan ved 4 liden
8arnlede8 i den 8tore 8al, der rurnrner 7—800 perso
ner, og 8om var t^ldt til 8id8te ?1ad8.
Ordet Kiev ker Aivet til Xarnrnerat Lorn, ^arnkorA, der indledende rnindede oni, kvor van8keli^e
korkoldene tor liden er i 1^8k1and, kvor kele kolket
ksernper en kitter Xainp tor Lk8i8ten8en. Den okonorni8ke Krise er do^ ikke indskrsenket til l^8kland,
udtalte kan, rnen den rnzerke8 over kele Europa.
Ikke mindst rammer denne Xri^otrene, 0A vi kar
vor 8tore Intere8se i, at korkoldene ordnes snarest
muligt. Xun i et ordnet 8amtund kan Xri^sotrene
taa deres ket. O^aa ker i Ilandet kar man Intere88e
i at taa en tiltred88ti1lende skonom^k Ordning i
l^8kland, dette vi8er t^deli^t den t. l . 8vi^tende
I^dtsr8el kertra. daleren kaakede, at XriA8vtrene i
Danmark maatte taa dere8 keretti^ede Krav ^ennemtsrt. t^an var torkav8et over, at man ker i Ilandet
Aik 8aa kaardt trem mod de amputerede Kri^invalider, o^ at man ned8kar di88e 8vsert ke8kadi^ede
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Invalider8 Xenter paa Qrund at lilvzenninA til at
baere ?rotkeser, et saadant korkold var ukendt i l^skland. ^.t dette o^saa virkede ganske urettzerdi^, idet
de svzert deskadi^ede Krigsinvalider ikke kar lixe
Vilkaar med andre, er en 3elvtslAe. og disse Kam
merater bor dertor netop k^selpes ad I^ovssivninAens
Ve^. Vi Krigsotre kar Interesse i, at taa de dedste
korkold tor vore Kammerater i alle Ilande, og dertor
bor vi gennem en stserk, international 8ammenslutning kolder sammen og stotte vor Organisation,
tian udtalte de kedste Onsker om, at det maatte
lakkes Krigsotrene i Danmark, nu ved de kommende
I^ovtorkandlinger, at skade de bedste Kaar, og sluttede
med de k^erteligste hilsener tra Kammeraterne i
l^skland. (bleget stserkt Litald.)
Kammerat Timmermann bad Kammeraterne korn
og 8kov tage en Oenkilsen med k^em til vore t^ske
^idelsestzeller.
Kammerat Andresen-l'snder, tik derpaa Ordet
og overbragte indledende en Nilsen tra den interna
tional Krigsotterkongres (Oiamac) som lige kavde
tundet 8ted i ?rag, i liden tra ZO. ^uli til 4. August
og som kan kavde deltaget i tor vor korening.
Kammeratinder og Kammerater?
korst og tremmest overbringer ^eg kiilsener tra
Krigsinvaliderne og de ktterladte i de tleste europXi8ke kande. Det er Dem bekendt, at ^eg lige kar
deltaget i Liamac'8 VII. Kongreß 8om tandt 8ted i
liden tra )0. ^uli til 4. ^ugu8t i krag, kvor der var
Delegerede ti! 8tede tra Krig8invalideorgani8ationerne
i l^8kland, krankrig, O8terrig, I^umXnien, Ungarn,
Lulgarien, ^ugo8lavien, kolen, ljekko8lovakiet, kinland og Danmark, der reprX8enterer ialt ca. 4 billi
oner Medlemmer.
Det er jo daarlige lider, vi er inde i; daarlige
tor 8amtundet, daarlige tor kver enkelt, men dobbelt
daarlig tor dem, 8vm kar mi8tet deres korligked eller
deres korsorger i Krigen. De kar alle tslt Nedskæ
ringen eller Virkningen at lilvsenningsteorien, jeg
kan dertor 8e bort tra at komme naermere ind paa
alle di88e korkold ker i Dag. Det er dem bekendt
at vor Organi8ation gennem dårene kar gjordt alt
tor at opnaa en ændring at di88e korkold. ^eg kenvi8er til de enkelte kovtor8lag. 8vm Organisationen
tor Isenge siden kar torelagt legeringen, jeg kenviser
til de torskellige korkandlinger, der allerede kar tun
det 8ted, og ikke mindst til vort Delegeretmode i
baj d. X., om kvilket der er tremkommet udtorlige
Keterater i kressen, i kvilke det bl. a. ked:
I »Jyllandsposten«: Den I^tiltredsked og Litterked over Invalidernes og knkernes Kaar, som Isenge
kar kersket, kom ker meget stserkt, men dog vserdigt
til Orde.
I ^.årsberetningen tremksevedes Leklagelsen over
at koven om de sonderj^dske Krigsinvalider endnu
ikke var bleven revideret, saa at Krigsotrenes Kaar
var bleven bedre. I det torlobne ^ar var denten
bleven sat ned kele ) (^ange, og siden 1922 var Invalideunderstottelserne bleven reduceret med 1 92)711
Kroner. Invalidensevnets og Invalideraadets kremtserd
overtor Krigsinvaliderne var saa kaardkzendet, at man
maatte tro, at det var 8taten8 Zparekommission, og
ikke ukildede Domstole, man kavde at gore med.
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I »8ocialdemokraten«: Der bor ad lovgivningens
Vej skaktes Lesksektigelse til Invaliderne. Den nugseldende bov bor sendres, og det beklages. st det
ikke allerede er sket. Oer maa arbejdes kor. at der
ikke igen sker I^edsksering.
I »Politiken«: 8amkundet maa trsekke Lestemmelser
der sikrer Invaliderne Arbejde. ^led den nuvserende
^rbejdslosbed overalt kan en IV^and med nedsat Ar
bejdsevne ikke kaa Lesksektigelse. og leve ak I_Inderstottelserne alene er umuligt.
Jeg mener, at kunne spore en stigende Interesse
kor Krigsokrenes 8ag ude i Okkentligbeden. Det er
mig en Qlsede at kunne udtale, at ogsaa hans I^Iajestset Kongen kar Opmserksombeden benvendt paa
8porgsmaalet og kar tilsagt hovedbestyrelsen til Au
diens, naar de nye forbandlinger med 8ocialministeriet bar kundet 8ted.
faa Oiamac's Kongres bar jeg aklagt Leretning
om forsorgelsen og korsorden ber i Danmark. Kon
gressen vedtog enstemmigt kolgende Resolution vedrorende vore forbold.
»Det 7. ^.arsmode i Oiamac tager rned lilkredsbed til fkterretning, at forsorgeisen og korsorden kor
de nordslesvigske Krigsokre kor liden er Oenstand
tor en indgaaende Revision, og at ^.ndringskorslag vil
blive korelagt den danske ligsdag straks ved dens
8ammentrseden i Oktober d.
Det 7. ^.arsmode
underststter den nordslesvigske forening ak Krigsbeskadigede og faldnes fkterladtes berettigede for
dringer og udtaler den bestemte forventning, at denne
i videst muligt Omkang maa kaa sine Onsker opkaldt
ikke mindst da forsorgelsen ak og korsorgen kor
Krigsokrene langt kra betyder den okonomiske belast
ning i Danmark og ikke spiller den lolle som i de
tidligere Krigskorende bande.«
Denne Resolution tilstilles legeringen gennem
Oiamac's sekretariat i (Geneve.
8ammenkattende mener jeg med Kette at kunde
paastaa, at der kra vor Organisation er gjordt alt kor
at skabe taalelige forbold. og jeg udtaler ber i Dag
kra dette 8ted den bestemte forventning om, at le
geringen, ligsdagen. og ksrst og kremmest vore sonderjydske ligsdagsmsend maa erkende deres Lesogelsestid overkor de sonderjydske Krigsokre.
Det gselder jo navnlig under vanskelige forbold,
at bevare koldt Llod og Deciplin. for os gzelder
det, at kaa vore Krav og Onsker opkaldt ad forbandlingens Vej; det natter ikke noget at skelde ud paa
alt og alle. Desvserre er det jo ogsaa i Dag endnu
saaledes, at der staar en bel Del Krigsinvalider og
fkterladte udenkor Organisationen til lrods kor, at
ikke en eneste bar bov til at vsere udenkor. hos
dem savnes Kammeratskabskolelsen.
De vil nok
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boste fordelene, som Organisationen arbejder kor og
opnaar; men de vil ikke vsere delagtig i Arbejdet og
I^Idgikterne. Jeg kunde onske, at det bos os paa
dette Omraade var ligesom i Italien, bvor der kun
tindes en Organisation og legeringen bar bestemt,
at enbver Krigsinvalid og enbver fkterladt skal be
tale sit Lidrag til Organisationen uanset om ban
eller bun vil vsere Medlem eller ej. Lidraget til
bageboldes enda i den maanedlige lenteudbetaling.
Det galder alligevel om at kaa saa mange som mulig
med. Vi skal lskte i flok. Jeg retter en ^ppel til
alle dem. der endnu staar udenkor: »8lut jer sammen
om vor Organisation, om de tre store ^laal, Orga
nisationen bar sat sig:
1. retkserdig forsorgelse og forsorg,
2. forsoning og forstaaelse imellem folkene,
?. Levarelse ak freden.
(bleget stzerkt Likald).
Kammerat Timmermann takkede dalerne kor deres
udmXrkede Indlseg, idet ban samtidigt takkede hoved
bestyrelsen kor dens Arbejde, den bar vor kulde til
lid. Vi onsker ingen splittelse, som der i den senere
lid er gjordt forsog paa. Vor hovedbestyrelse, som
nu i nser fremtid skal kore forbandlinger angaaende
levision ak boven om Krigsokkerkorsorg onsker vi, at
den maa kaa held med sit Arbejde, saa det maa lyk
kes den at skabe bedre Kaar kor de sonderjydske
Krigsinvalider og de faldnes fkterladte. ^hor). ft
beve kor international forstaaelse og kor vor Organi
sation. (hurra!).
fktermiddagsmsdet var dermed korbi og festdel
tagerne spredte sig rundt i lokalet og den smukke
have ved Dammen, bvor kornene var ivrigt i Oang
med de korskellige kor dem arrangerede forlystelser,
tombolaerne rullede, og 8kiveskydningsbosserne
knaldede. Kl. 6^/2 var der bodtrsekning ved bvilken
de andet 8teds i Lladet opkorte I^umre gav Oevinster.
Kl. 8 var der festbal, bvortil Deltagelsen var saa stor.
saa man nsesten ikke kunde rore sig.
8tsevnet korlob saaledes belt igennem paa en vserdig og kestlig ^Vlaade, og det blev sent inden alle
de mange festdeltagere begav sig bjemekter. /^lle var
enige om, i en svser lid at bave oplevet en Dag,
bvis blinde Isenge vil boldes i frindring.
foranstaaende Lillede kra ^lindebojtideligbeden
ved 8ommerstZevnet kan kaas bos fotograk f. bund,
Oravene 4, haderslev - lelekon haderslev ?14 til en
fris ak 2,— Kr.. pr. 8tk med Karton samt 1.50 Kr.
pr. 8tk. uden Karton. 8torrelse 18 X 22 uden Karton.
Lilledernes kan ogsaa bestilles bos bokalakdellngernes Lestyrelse, der samler Lestillingerne og giver
disse videre.

Llaniac's ?. 15
fredag den ?1. Juli aabnede Oiamac's frzesident,
henry Licbot-Orleans, i 8enatets flenarsal den inter
nationale ^.rbejdssammenslutning ak Krigsokre og
Krigsdeltageres 7. Kongres.
lil 8tede var ca. 200 Delegerede kra 11 korskel
lige Ilande. Llandt de mange Osester saas Under
visningsministeren kor den tjekkoslovakiske lepublik
Dr. Derer, som 8tedkortrzeder kor den syge 8ocialminister Dr. O-ecb, Oesandt Dr. 8vagrovsky som le-

Präsentant kor det tjekkoslovakiske Indenrigsmini
sterium, Llondel-Qeneve kor folkekorbundssekretariatet, Decbamp-Oeneve kor det internationale Arbejds
bureau og talrige fressereprsesentanter kor den store
fresse kra mange evropseiske bande.
Den tjekkiske Kammerat I^eumeister bilste paa
Kongressen i de tjekkoslovakiske Krigsokres ligskorbunds I^avn: »Oiamac's 7. Kongres akboldes i en lid
bvor der bersker stor skonomisk I^Iod. Derkor er
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frogrammet egentlig uden videre givet: at forebygge
n^e Krige og at sammenfatte alle fredsbestrzekelser«.
Kammerat I^eumeister skitserede derefter kort
(Üiamac's Opgaver, af kvilke Xampen om sikringen
at Krigsofrenes R.ettigkeder staar i tsrste l^sekke.

flan sluttede sin ^ale med en varm ^.ppel tor
freden, fordi Krigen er en 8^gdom, som ogsaa kan
tilintetgsre de stserkeste klangt folkene.
8om Ztedfortrseder for den s^ge socialminister
Dr. (Ü^eck tog Minister Dr. Oerer Ördet. flan hilste
de Delegerede paa den tjekkoslovakiske legerings
Vegne, ikke kun som kzere (^zester, men ogsaa som
Verdenskrigens direkte Ofre, idet deres fortjenester
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er saa meget stsrre, 6a de ogsaa melder sig til aktiv
Deltagelse i Oplægningen af alt det, som Krigen kar
sdelagt.
»Tjekkoslovakiet kilser med ^^mpati Deres Lestrzedelser til sikringen af freden mellem tolkene,«
sagde Ministeren. »I kar en let at forlange, at le
geringerne gsr alt for at forkindre Krigsfaren.«
frsesident fickot Ken viste i sin lakketale til, at
de sidste Ingers Legivenkeder kar vist folkemasserne
i alle europseiske fände I^sdvendigkeden at et 8ammenarbejde. for Oiamac's Medlemmer er dette en
gammel 8andked. De, som gennem Krigen ikke kar
kostet andet end lidelser og 8aar bliver ikke trsette

(Hiamac's VII. Kongres i 8enatsl?^gningen i ?rag. — diamac's Bestyrelse i Arbejdet.

af at forlange ffterkommelse af legeringernes moral
ske og materielle forpligtelser overfor Krigsofrene, og
at ksempe for freden.
faa de udenlandske Delegationers Vegne tak
kede den polske Kammerat Karkos^ka legeringen og
L^en ?rag.
for det internationale Arbejdsbureau
talte Deckamp, der fremksevede den moralske Afrust
nings I^odvendigked, som forudsætning for en fssning af de skonomiske Vanskeligkeder. for folkeforbundssekretariatet talte Llondel, der kenviste til,
at Liamac's Lestrzebelser vil faa sin Let^dning ved
den forestaaende ^frustningskonference. Den sidste
^aler var Kammerat frocka-ka-frag, der talte paa
frager-Krigsofrenes Vegne.
fredag fftermiddag begyndte de to nedsatte
Kommissioner, fredskommissionen og den social-politiske Kommission deres Arbejde.

International socialpolitik tor Krigsofrene.

frogrammet for den social-politiske Kommission
under forssede af Vagaunescu-lumzenien og V(^eidinger-Osterrig omfattede folgende Hporgsmaal:
Almindelige lentespsrgsmaal,
De tjekkoslovakiske Krigsblindes forssrgelse,
Oprettelse af et teknisk sekretariat for ^uberkulose.
Verdenskrisen og Krigsofrenes forssrgelse, samt
Resolutionerne, der forelagtes fra de enkelte fan
des Delegationer.
Der vedtoges enstemmigt folgende lesolution:
»I de lesolutioner som er blevet vedtaget paa de
forskellige ^.arsmoder vedrorende Krigsinvalidernes
forsorgelse, er der gentagne Oange fremksevet den
sserlige I^sdvendigked for en f^ldestgsrende Oodtgorelse af de Krigsblindes skonomiske og pk^siske

^
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l'ab, hvorhos det er kastslaaet, st dette l'ab kun kan
opvejes gennem en tilstrækkelig fengeerstatning, en
kormaalstj enlig Lesksektigelseskorsorg og gennem andre
foranstaltninger til findring at Blindhedens folger.
Idet diamac paany anerkender I^lodvendigheden ak
^n sserlig Behandling ak de Krigsblindes Anliggender,
bekrsekter den 7. Kongres de ved fariser-Kongressen
opstillede forsorgelsesgrundssetninger.
Den 7. Kongres konstaterer med Beklagelse, at
de Krigsblindes berettigede Onsker ikke er bleven
opkyldt, samt at 6er i korskellige 8tater i den senere
'fid endog er indtraadt forringelser i deres forsorgelseskorhold.

Kongressen gor Indsigelse mod, at ogsaa Krigs
okrenes denter i forskellige stater nedssettes til Ud
ligning ak de gennem Verdenskrisen opstaaede knansielle Vanskeligheder. Krigsokrene, navnlig de 8vserbeskadigede og blandt disse korst og kremmest de
Krigsblinde lider pas drund ak deres kormindskede
Modstandsdygtighed Haardt under Verdenskrisens
folger, saaledes. at en korktet korsorg vil vsere nodvendig.
Kongressen apellerer derkor til legeringerne at
udligne de indtraadte Nedsættelser og derudover at
opkalde de Krigsblindes Krav.

Liainac's VII. Xongres i ^enatsbygningen i ?rag.

^ngaaende et l'uberkulosesekretariat vedtoges det
at indromme den sserlige kranske ^uberkuloseorganisation ak Krigsokre (federation National des Blesses du
foumon) 8sede og 8temmeret i Oiamacs Bestyrelse i
alle 8porgsmaal vedrorende Tuberkulose.
Vedrorende Krigsokrenes internationale forsorgelsessituation vedtoges kolgende Resolution:
»Oiamacs 7. Kongres konstaterer, at Krigsokrenes
forsorgelse i korskellige 8tater endnu ikke har naaet
den ^lojde, sorn svarer til Krigsokrenes berettigede
Krav.
Kongressen kastslaar, at Verdenskrisen betyder
en alvorlig kåre kor Krigsokrenes forsorgelse og an
ser det derkor kor sin Bligt, at henlede legeringernes
Opmærksomhed paa, at Krigsrenterne skal vsere en
korudberettiget fordring og under ingen Omstsendigheder rnaa nedskseres under faaskud ak okonorniske
V anskeligheder.

Det kan ikke taales at de som i Krigen har okret
Blod og Hundhed nu ogsaa skal blive OKer kor fkterkrigstidens kinansielle og okonorniske Vanskeligheder.
Endvidere vedtoges enstemmige Resolutioner ved
rorende forsorgelseskorholdene kor de tjekkoslovaki
ske, bulgariske og danske Krigsokre (Resolutionen
vedrorende den danske forsorgelse og forsorg kindes
i Beretningen over 8ommerstsevnet i haderslev.)
diamac's Lest^relsesmsde.

Dagen korud kor Kongressens Begyndelse akholdtes
der et Bestyrelsesmode. Andragender om Optagelse
ak 2 kranske Organisationer (Krigsbeskadigede fmbedskolk og Krigsbeskadigede Arbejdere og Bonder)
godkendtes. Reorganisationen ak den Oiamac tilslut
tede rumXnske Organisation toges til fkterretning.
Liamac's kressernodtagelse.

Om ^.ktenen modtog Oiamacs Bestyrelse de i
frag bosiddende udenlandske fressereprsesentanter.

Side 48

„Krigs-Invaliden"

Nr. 6

Ved gen8idig ?^1ening8udvek8ling og gennem faler
st ?rX8ident ?icdot og Kammerat Lrandei88-G8terrig,
kik IurnaÜ8terne feiliglted til at inkormere 8ig over
Liamac'8 ^rde^de og Let^dning.
International Xrig8oKer8tsevne.
8sndag formiddag aklioldte8 der et overordent
lig godt bezogt 8tsevne kor de tjekko8lovaki8ke Krig8okre under Deltagel8e ak Delegerede kra de i Liamac
8ammen8luttede fände.
^V1odtagel8e
i det tje^oslovalcisl^e I7denrig8inini8teriuln.
I den tjekko8lovaki8ke fldenrig8mini8ter Dr.
Lene8ck' fravzerel8e modtoge8 Delegation8korerne ak
de Liamac tÜ8luttede Organi8ationer ak ^Vlini8ter
XVellner i fldenrig8mini8teriet. ^Iini8teren kor8ikrede
Kongre8deltagerne fjekko8lovakiet8 fred8villie og ud
talte 8in ^nerkendel8e ak diamac'8 ^rdejde i Krig8okrene8 Intere88e og kor Levarel8en ak Breden.

I ?rag8 ^eprse8entation8l»u8.
L^en frag Kar et 8Zerligt Keprze8entation8l»u8 i
f^en8 (Zentrum. I^er var de Delegerede ö^raadet8
Ose8ter. formanden kor den tjekki8ke Organi8ation
Kammerat >>seumei8ter, prze8enterede de Delegerede
kor den 8tedkortrzedendefrimator(Lorgme8ter). Denne
^err Kellner, udtalte den korliindrede Overl?orgine8ter Dr. kaxa'8, og L^en frag8 ^il8ener. ?lan
udtalte ^aadet orn, at det 80m korsenderne sk den
Kri8telige losere kor 2000 ^ar 8iden og Oenker Kon
ventionen kra 1864 ikke kavde kormaaet, nemlig at
devare freden mellem folkene. maatte l^kke8 diamac.
(üiamac'8 frse8ident Kammerat fickot takkede L^en
kor ^1odtagel8en.
forinden ^1odtagel8en kra L^en frag8 8ide kavde
Kongre8deltagerne nedlagt en pragtfuld Kran8 med
de kor8kelIige I^lationer8 Barver ved »Den ukendte
8oldat8 (^rav«.
fonder, ^ugu8t 1951. f . ^ndre8en.

Rinkences Afdeling

^röe^niliAsliste
over
Lortlodningen ved vort 8onilner8tsevne i Hader8lev.
1. (^evin8t I^lr.
48
16. Oevin8t Xr. 768
2.
Nr. 104
17.
980
Z.
Nr. 986
18.
^r. 82
4.
^lr. 19Z2
19.
^lr. 1Z11
5.
^r. 1996
20.
I^r. 1715
6.
1Z57
21.
^r. 207
7.
^lr. 607
22.
405
8.
84Z
2Z.
1240
9.
^lr. 492
24.
^r. 789
10.
^lr. 1167
25.
Nr. 1227
11.
Nr. 858
26.
168Z
12.
^r. 181
27.
I^lr. 1716
1Z.
8Z
^lr.
28.
1024
14.
^lr. 121Z
29.
I^lr. 195
15.
^r. 1Z58
Z0.
Nr. 794
Oevin8terne maa akkente8 inden den 5. 8eptl?r.
d. ^.. K08 l^erman ?ari8, Koligked8ve) 2, ^lader8lev,
da de eller8 tilkalder foreningen.
?lader8lev, 15. ^ugu8t 19Z1. ^tsevneudvalget.

afholder ^Iedlein8lnsde On8dag, den 9. 8eptenil?er
i KinkenX8 Overkro, ^.kten XI. 8.

Dag8ordenen dliver bekendtgjort ved blodet.
f. f. V.:
Hinricli8en.
Le^enc/tFsre/se
/ ^4n/ec/n/nA
Z? c/er /ra „^oren/nFen
s/ /orurettec^e ^nc/er//c/5/ce Xr/F5c/e/^ZFere 0F
/a/c/ne^ ^/?er/Z<Ae" i 5re^5en er /rem^ommen
Lez/^/^mnAer imoc/ I.ec/e/^en
„^oren/nZ^en
/or ^nc/er/^c/^/ce
oF /^/c/neF
^/fer/Zc/te" e^n^er Le^^re/^en
F^re O^enfi/F^ec/en öe/^enc/i mec/, at c/enne 5ZZ^e/ nu 50m
/ Z/
//5/ce ^/75/^er
5/^ mec/
c//55e FZN^^e U56>mme/i^e, oZ^
uöere^/Fec/e ^nFre^), 50m er /rem^Z^ /c/e/^ c/et
om^Z/^e
er Z^/c>r/^ unc/er ^lec/^/r^nmA s/ ^or OrFZMFZ/l'onF öe^/utninF^ci^Ft/Fe
/n^taneer.
Hovedke8tyrel8en
at foreningen kor 8snderj^d8lce
Xrig8l?e8^adigede og kaldne8 Ltterladte.

Vort mangeaarige Medlem
8nedkerme8ter
IZans ?. ^s. diesen,
8in Xrig8lidel8e den 24. ^.u-

^ader8lev dode
gu8t 19Z1.
Kammerat t^an8 ^ie8en, der kun dlev
46 ^ar gammel, var et at de tro Medlemmer,
der altid kar varetaget ?oreningen8 Intere88er.
Vi vil liolde Kan8 blinde i ^L.re.
I^ol^alatdeling Hader8lev.

Le8tyrel8en.

^Ieääelel8e tra Invaliäensevnet.
KonZuItation for militsers lnvaliäsr c>Z 8gscl3nnes eftek-Isi^te 8amt I^entesnssZers vil af en ^ägenäinZ irs >Isevnets
Kontor i september /V^aane^ l9Zl blive afliolät i
t1s<Ier8leV, ^Vmt8ku8et,
äen Z., 10., 17. oZ 24. XI. 1 4 ^ .
A a b e n r a a , 8^Zelia8sen8 Kontor, 8 o n ä e r S s ä e 12,
äen 1.. 8., 15., 22. oZ 29. KI. 14»»
l ^ s n ä e r , ^ m t g k u s e t . äen 14. og 28. Kl. 14
1"inZIeV, ^inSleVku8, äen 23. Kl. 1612
I^szumkloster, ttotel

Ko^al, äen 9. Kl. 1515.

I'oktlunä, f r o 8 c k ' ttotel,

äen 16. Kl. 1 6 ^ .

KsääinZ, Hotel k s ä ä i n ^ , äen 5. KI. 14
Invsliäer oZ etterlaäte, 8smt kenteansogere, 8vm onZker
a t Zsre LruZ a t äi8se Kon8ultationer, maa 8enest 2 OaZe inäen
äen Dato, paa kvilken ä e aöter a t Zive ^ o ä e , meääele Invaliäensevnet i LonäerborZ, til nVilken Konsultation ä e aZter a t
Zive ^Vsäe, for a t Veäkommenäe8 ^ k t e r kan blive meäbraZt
til Kon8ultationen.
Kon8ultationerne — Veä kvilke ä e r ilike e r I^ejliSlied
til s t blive lseZeunäerssgt — afboläe8 kun, for 8saviät i^sevnet
rettiäiZt moätaZer ^nmeläel8er til 8smme. I ^ v a l i d e n s e v n e t ^
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> 8. Aargang

Foran vor Lovs Behandling i Rigsdagen
Rigsdagen er, naar disse Linier loeses. traadt sammen
for at begynde paa en lang Roekke Forslag, der i denne
Samling skal til Behandling. Et as de Forslag som vi
krigsinvalider og Efterladte er scerlig interesserede i og
hvis Behandling i Rigsdagen vi lcenge har ventet paa, er
vort Lovforslag til 2Endring af Lov Ar. 100 af 29. Marts
1924. Efter alt at domme, saa kan vi i denne Omgang
regne med, at der vil komme en Behandling i Gang. og
vi vil haabe paa, at det foreliggende Forslag vil blive
modtaget og behandlet med velvillig Forstaaelse blandt
alle partier.
Som bekendt, saa er vor Lov et Led i den store kcede
af Socialloven; og som Folge af, at Socialminister k. k.
Steincke i sidste Samling forelagte sit Forslag „Socialreformen" for Rigsdagen, var man klar over at dette
vilde betyde Ophoevelse as alle Danmarks nuvoerende
sociale Love og dermed ogsaa vor Lov 7lr. 10O. Vel
om vi krigsinvalider er socialinteresserede og gerne ser
en suldsicendig Reorganisation af samtlige sociale Love
efter nye Prinzipper, saa var det os dog magtpaaliggende,
at vor Lov om Forsorgelsen af krigsinvalider og Efterladte blev en speciel Lov og ikke blev sammenkædet med
den ovrige Invalideforsorg. Det er for saa vidt ogsaa
lykkes os, idet vor Formand Ar. Andresen, Tonder, ved
en Forhandling med Socialministeren har saaet Tilsagn
om, at vor Lov vilde komme til at indtage en Sårstilling,
idet den vilde komme til Behandling i Rigsdagen som
en Lov for sig, der dog som saadan naturligt horer hen
under den samlede Socialreform.
Som allerede ncevnt, saa kommer vor Lov i en ikke
fjern Fremtid forhaabentlig til Behandling i Rigsdagen,
og lad os onfke, at de af vor Organisation fremsatte
Onsker og Forslag maa bringe gode Frugter og at det
Arbejde, der er blevet lagt i maa saa en heldig Losning
af Problemet „Forsorgelse af de sonderjydske Krigsinvalider og deres Efterladte".
Som sagt, vi lever i bedste Haab, og hvor der er
haab, der er der ogsaa Liv. siger et gammelt Ordsprog.
Vi haaber nemlig paa et godt Resultat og et godt Ud

fald af Forhandlingen af vor Lov om Forforgelse af
krigsbefkadigede og Faldnes Efterladte. Denne Revision er vistnok i hoj Grad paakroevet. vi lever i nedadgaaende Tider, hvor alle i Samfundet raaber om Hjoelp.
Alle er i Rod og ikke mindst de sonderjydske krigsinvalider og Efterladte. Akkurat i samme Grad som i andre,
Samfuudslejre, stiger Utilfredsheden blandt krigsofrene,
omend det sker under andre Former og Fremgangsmaader.
kendsgerningen bliver den samme at Regeringen ogsaa
maa have sin Opmærksomhed henvendt paa vore Nodsignaler og tage sine Forholdsregler. Der er s. T. stort
Rore blandt os, og hvad er Skyld i dette. Ja, her er
forskellige Meninger. Men en Ting bor ikke misforstaas,
at vi alle staar enige bag vore Onsker der ligger paa
Rigsdagens Bord. bortset fra, om der fra en ny Bevcegetse skriges hojt op med forskellig „Hetsartikler i Dagspressen" saa bor det ikke opfattes, som om de vilde
mistcenkeliggore vort Forslag i nogen Retning, da denne
Bevcegelse kun er en Slags Oppositionsbevcegetse og ikke
har kunnet afvente Tiden. Men for at blive ved Sagen,
hvad er Skyld i den Utilfredshed blandt os? Det er
den manglende Forstaaelse hos dem, der er sat paa
de pladser, (ret betroede Stillinger), at tage de sonderjydske krigsofre under Armen, for at hjcelpe disse
med Vejledning og Raad; det er dem der har glemt
under hvilke Forhold de sonderjydske krigsofre er
blevet til. Det er endvidere Samfundets manglende
Forstaaelse overfor „krigens Helte" der nu uforskyldt
blev „Fredens Stakler" Det er vore Myndigheders
„kortsynethed" i at skaffe gode Levevilkaar for det
Slcegtleds Mennesker, der har vceret Offer paa krigsalteret og som maner den opvoksende Generation til
at modarbejde alt hvad der har med krig at gore,
for at kommende Slcegter maa blive skaanet for en
Gentagelse af den krig, som vil odelcegge hele Verden.
Man glemmer helt, at Menneskematerialet er den Del af
Krigserstatningen, der udgor den mindste procentsats af
Staternes Udgistsbuget, men at disse til Gengceld gor et
kcempearbejde for Bevarelsen af Verdensfreden til Gavn
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for de nutidige og kommende Generationer. Kan vi
Man har fra Organisationen forsogt at folge denne
saa ikke sporge? kan Danmark ikke nok vcere bekendt omtalte Udvikling i Danmark, idet man har forfogt at
at udgive en Lov, der fuldtud giver „de sonderjydske faa Scede i den af Socialministeriet nedsatte kommission
Krigsofre i Sønderjylland" gode og betryggende Forhold til at undersoge Udviklingen og fremkomme med Forslag
at leve under? Svaret maa uvcegeligt blive et )a! til Ordningen af Vandforesagen i Danmark, da man var
Der findes jo her i Danmark scerlig 3 Institutioner, af den Formening paa mange forskellige Maader at
som scerlig giver sig af med vanfore Mennesker, nemlig: kunde ivcerkscette et Sammenarbejde til fcelles Gavn,
„Samfundet og Hjemmet for Vanfore, Invalideforsik- men som kun er lykkes os saavidt, at Formanden Fr. An
ringsraadet og Landsforeningen af Vanfore og Lemlæstede." dresen, Tonder blev indkaldt til en konference med VanDisse tre Institutioner har sat sig til Opgave i et intimt foreudvalget. (Se, Formandens Redegorelse i krigsinvaSamarbejde mellem den lcegelige Behandling og opdra- liden Nr. 4 i Aargang Nr. 7.) I Udvalget beklagede
gende og uddannelsesmæssige, dels at skabe selverhver Formanden sig over at vor Organisattion ikke kunde
vende Vorgere af Vanfore og Lemlcestede. Denne Ud- blive ligeberettiget med de andre Sammenslutninger for
vikling ligger tilbage siden omkring Midten af forrige at deltage i Forhandlingerne og da scerlig om BeskcefAarhundrede, hvor mange humane Foreninger oprettedes tigelsessporgsmaalet. Han fremsatte derefter vor Organirundt om i Europa for at tage sig af Vanfore. Saadaune sations Synspunkter, som man mange Gange havde
Sammemslntninger skottedes af private Bidrag og var givet Udtryk for ved tidligere Forhandlinger baade med
derfor ret ofte i pekunicere Vanskeligheder, men efter som de forskellige Ministerier og Rigsdagsudvalgene.
de fik storre og storre Betydning og man blev mere og
Den Lov vi har. kunde vel vcere god, om den blot
mere klar over disse Forhold, bedredes disse i at Staten blev ret fortolket af de administrerende Myndigheder;
gav Tilskud, der efterhaanden som Virksomheden blev men en Abndring maa dog vcere paakrcevet, scerlig med
mere og mere omfattende ogedes. Paa saadan Maade Hensyn til Beskcestigelse af de fvcerbeskadigte krigsinvalider
findes der lignende Institutioner i Rorge, Sverrige og i i Statens eller kommunernes Tjeneste, Renteudbetaling til
Tyskland, som Hjemmet og Samfundet for Vanfore.
de faldnes Born, som ophorer med det fyldte 18 Aar,
Saadanne Institutioner med alle til Raadighed staa- Forhojelse af Enkeforsorgelsen, en bestaaende Institution,
ende Midler er i Dag i Stand til at gore et godt og hvor der fremdeles kan ydes Laan kil krigsinvalider
rationalt Arbejde for vanfore Mennesker, saaledes at de mod Sikkerhed i Renteforsorgelsen, ligesom der onskes
er i Stand til at blive erhvervsdygtige Mennesker. Disse visse Mndringer i Lovens forskellige Paragrafer med
Institutioner er opbygget paa Erfaringer der er indho- Indforelse af andre Bestemmelser osv. Det maatte vcere
stet i Lobet af 2 Menneskealdre. Hvad voerre var, det at onske ak den danske Regering, den danske Rigsdag.
var at staa overfor Forsorgelsen af krigsofrene, som i Rigsdagens forskellige Partier, de sonderjydske Rigsdags1928 i de krigsforende Lande alene i Europa udgjorde mcend med al Indflydelse vil bidrage hver sit til, at vor
11 Millioner. Dette Problem var vanskelig at lose, det Lov kan faa en saglig, interesseret og velvillig Behand
viste sig ogsaa som en Umulighed at gore alle disse ling i de hoje Ting, saaledes, at vor Lov i en ny SkikMennesker erhvervsdygtige igen. Dog er man naaet til kelse kan troede ud i Livet og maa skabe bedre kaar og
forbavsende gode Resultater paa dette Omraade i de Tilfredshed blandt krigsofrene.
krigsforende Lande.
H. C.

Organisationens Forslag til 2Endringer af Lov 7tr. 100 af 29. Marts 1924
§ 1. Invalideforsorgelse tilstaas Personer efter nedenstaaende Regler, for saa vidt disse har tildraget eller
faaet en bestaaende Lidelse forvcerrek under Udovelsen af
deres lovpligtige Tjeneste ved den tyske Hcer under sidste
Verdenskrig og har eller erhvervet sig dansk Indfodsret.
Efterladte-Forsorgelse ydes efter samme Regler som
ncevnt under Afsnit 1.
Ved Ophold i Udlandet maa der kvarkaarlig erlcegges
en af de stedlige Myndigheder attesteret Leveattest.
Betingelse for fortsat at nyde Forsorgetse i Udlandet
er Bevarelse af dansk Indfodsret.
§ 3a. Lovparagrafen maa omfatte Internering i alle
Lejre under krigsforhold, ogsaa i neutrale Lande, da
vcernepligkig Mandskab, som har paadraget sig en Lidelse
i et neutralt Lejr. efter den nugceldende Lov ikke kan
faa tilkendt Forsorgelse. hvilket virker ganske nretscerdig
overfor enkelte Beskadigede.
§ 3c. Lovparagrafen maa have den Tilfojelse, at
Deltagelse i „Reichswehr" og „Baltikumtruppen" maa
regnes lig den i § 1 ncevnte Værnepligtstjeneste.
Begrundelse: Deltagelsen i denne Tjeneste var foraarsaget af krigen, idet der ved Demobiliseringen ikke
var Mulighed for alle hjemvendende krigsdeltagere at

faa Beskceftigelse, hvorfor en Del af disse saa sig nodsaget til at overgaar til de ncevnte Militcerformationer,
for ikke at blive udsat for Arbejdsloshed. Iganske enkelte
Tilfcelde har denne Tjeneste paasort Invaliditet.
§ 4. Lovparagrafen maa cendres derhen, at alle,
der er i Besiddelse af dansk Indsodtsretsbevis, maa kunne
nyde de Goder, som Lov 7lr. 100 hjemler, saaledes at
der ikke gores Forskel paa Statsborgere efter de for
skellige Indfodtsretslove.
Begrundelse: Vi kan ikke indse, med hvilken Ret
der kan paalcegges Personer, der maaske kun paa Grund
af Arbejdsloshed eller lignende, har forsogt at skabe sig
en Eksistens i Tyskland, hvor de eventuelt har Familietilknytning, en Straf, fordi de i kort Tid har vceret fraflyttet Landet. Der kan herved heller ikke indvindes
noget for Statskassen, idet den tyske krigsinvalideforsorg
i en Rcekke Forhold byder bedre Forsorgelsesbetingelser
som vor Lov paa dette Omraade, og naar selve Renteforsorgelsen for disse ester den nugceldende Lov skal regnes
efter den tyske krigsinvalideforforgelseslov, saa bor dog
denne Lov ogsaa lcegges til Grund i de ovrige Forhold
(Socialforsorg). Samtidig paaforer dette Forhold den
administrerende Myndighed en Del Merarbejde. Omvendt
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faar ogsaa danske Invalider, der overgaar til Tyskland,
de samme Rettigheder, som tyske Invalider.
§ 7. Personer, der under Udovelsen af aktiv RNlitoertjeneste (Fredsinvalider). har paadraget sig Blindhed, maa
kunne saa samme Tilloeg, som krigsblinde efter § 8, 3 Stk.
Begrundelse: Vi mener, at det ikke er retfoerdigt,
at der her gives forskellige Rentesatser, da Invaliditeten
er saa erhvervshindrende.
§ 8. Alle Invalider i H. t. Paragrafens 3 Stykke
maa kunne faa Tilloegget paa 50<>/o.
Begrundelse: Bestemmelsen virker uretfoerdig. da
dette Tilloeg nu kun kommer de Invalider til Gode. der
for denne Lovs Ikrafttræden oppebar 3 kroblingstillceg.
medens der ester noevnte Tidspunkt er Invalider, hvis
krigslidelse har sorvoerret sig i en saadan Grad. saa de
er ligesaa daarligt stillede, som dem der oppeboerer omhandlede Tilloeg, hvorfor vi mener, at ogsaa disse bor
tilstaas dette.
Tilfojelfe: Der maa ydes et aarligt Tilloeg for Tab
af et Oje. Tab af et Oje ved en voldelig Beskadigelse
(krigslcefion) har som Regel medfart andre komplikationer,
f. Eks.: Hovedpine. Nervesmerter, deformerede Ojenhule
o. l., som har til Folge, at de ofte maa afbryde deres
Befkceftigelse paa Grund heraf. Vi foreslaar 50^ Tilloeg
til Grundrenten, beregnet efter en Rente svarende til
66 2/z6/g.
§ 9. Renten maa ogsaa delvis kunne kapitaliseres,
uden at Invaliden derved mister kravet overfor Statskassen, i Soerdeleshed Sygehjoelp og Genintroeden i Rentenydelsen ved Tilbagebetaling af kapitaliseringsbelobet.
Tvangskapitalisering maa ophoeves.
Der maa stilles Riidler til Raadighed til Laan til
Invalider og Efterladte, imod at Forsorgelsen stilles som
Sikkerhed, og at der heri sker maanedlig Iradrag for
Afdrag og Renter.
Begrundelse:I en hel Roekke Tilfoelde har kapitaliseringen af Forsorgelsen efter de nugoeldende Bestemmelser virket ganske uheldigt, kapitaliseringsbelobet er
blevet anlagt i daarlige Foretagender og dermed hurtig
gaaet tabt. samtidig har det vist sig. at den paagoeldendes
krigslidelse senere har forvoerret sig og Arbejdsloshed
har voeret Folgen. Disse ZNennesker har saa maattet ty
til den offentlige Forsorg, da de ved kapitaliseringen
ogsaa er blevet afskaaret for Sygehjoelpen for deres krigslidelse, og Optagelse i en statsanerkendt Sygekasse har
paa Grund af Lidelsen, fremskreden Alder, ikke voeret
muligt.
Derimod har Forholdet, at der mod Sikkerhed iRenteforsorgelsen er blevet ydet Invaliderne Laan af Laanekassen for Sonderjylland, virket heldig i de fleste Tilfoelde.
En hel Roekke Invalider har nydt godt af denne Foransialtning, hvorved de er blevet hjulpet til Foretagender,
der har bragt dem bedre Levevilkaar. Laanekassens
Tab paa Udlaan til krigsinvalider har voeret ganske
minimal. Desvoerre har en Del Invalider ikke kunnet
opnaa saadanne Laan. idet Laanekassen ikke har haft tilstroekkelige Rlidler til Raadighed. Vi kunde derfor onske,
at denne Institution blev en besiaaende Virksomhed, saaledes, saa de indgaaende Afdrag af Laanene fremdeles
kan udlaanes til andre Laansogere.
§ 10. Der onskes her indfort Bestemmelser om, at
hvis Pensionering paa Grund af krigslidelsen indtroeder
paa et tidligere Tidspunkt, skal der ikke foretages Aradrag i Forsorgelsen.
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Begrundelse: De nugoeldende Bestemmelser virker
uheldige overfor saadanne Invalider, der paa Grund as
deres krigslidelse. efter kortere Tjenestetid bliver afskedigede, idet de saa kun saar en lille Pension, men samtidigt et voesentlig Afdrag i Renten. Vi mener derfor
det maa voere et berettiget krav. at krigsinvalideforsorgelsen tilstaas saadanne i fuld Storrelse.
Ligeledes mener vi, at det omhandlede Fradrag
forst maa finde Sted med og fra den Dag paagoeldende
faktisk er fastansat, og dette kan tidligst ske. naar vedkommende er fyldt 30 Aar. jfr. Tjenestemandsloven.
Som Eksempel skal anfores: Et Postbud bliver antaget
i Postvcesenets Tjeneste i 25 Aars Alderen. Invalidencevnet inddrager saa straks hele Forsorgelsen ved en
Erhvervsindskroenkning paa Grund af krigslidelsen paa
indtil 20"/0. Ved hojere Invaliditet inddrages den Del
af Forsorgelsen. der svarer til 200/0 Erhvervsindskroenkning. samt de Dele. der svarer til en Erhvervsindskroenkning over 60^. Der indtroeder imidlertid dette, at
paagceldende afskediges af en eller anden Grund af
ncevnte Tjeneste, og bliver saaledes ikke pensionsberettigede.
Det kan dog saaledes ikke voere rigtig, at en saadan
Invalid i en Roekke Aaringer har faaet Afdrag i Renten.
Denne Praktisering af § 10 i Lov Nr. 100 er efter vor
Nlening juridisk uholdbar og Invalidenoevnet er her sik
kert gaaet ud over sin kompetence.
§ 13. Begravelseshjoelpen onsker vi sorhojet til det
3 dobbelte Belob af den afdodes sidste maanedlige Forsorgelse med Tilloeg, dog mindst 300,00 kr.
Begrundelse: Vi gaar ud fra, at 300 kr. er det
mindste en Begravelse kan afholdes for. Tilfoelde har
vist, at Invalider med en lille Rente, s. Eks. 10 pEt., er
afgaaet ved Doden, hvilket har sat Enken i okonomiske
Vanskeligheder, da der i et saadant Tilfoelde efter de nu
goeldende Bestemmelser kun tilstaas et Belob af ca. 36 kr.
i Efterrente.
Tilfojelfe: Begravelseshjoelpen maa ogsaa tilstaas
Enken, naar et Barn dor, samt ogsaa tilstaas Bornene,
naar Enken dor.
§ 16. Der maa skaffes Lovhjemmel for, at Invalidenoevnets Afslag i Sygehjoelpssager kan indankes for Invalideraadet i kobenhavn.
Begrundelse: Vi maa desvoerre her hoevde, at Invalidenoevnets Afgorelse i Sygehjoelpssager ofte har voeret
af en saadan Art, at Invaliderne ikke har kunnet voere
tjent dermed. F. Eks. er der ofte noegtet Invalider Adgang til Behandling af deres krigslidelse hos Husloegen
idet Invalidenoevnet i Stedet for en saadan Behandling
har tilbudt Indloeggelse paa Hospital 0. l.. til Trods for
at Husloegen har forment, at en saadan Indloeggelse ikke
var paakroevet. Indloeggelserne har i mange Tilfoelde
haft uheldige Folger, idet Invaliden paa Grund heraf
har maattet opgive vellonnet Arbejde, som saa er bleven
optaget af en anden Arbejdskraft, og Invaliden har efter
Hjemkomsten fra en saadan Indloeggelse maattet tilslutte
sig de arbejdsloses Roekker.
I de forste Aaringer efter Lov Nr. 100. Ikrafttroeden
haandhoevedes Forholdet vedrorende Sygehjoelp saaledes
saa Invaliden anmeldte kravet om Loegebehandling ved
Invalidenoevnet, enten direkte eller gennem en af konsu
lenterne; og han fik saa tilstillet et kautionsbevis fra
Noevnet til den af ham onfkede Lcege hhv. Apotek
goeldende for 3 Alaaneder. Denne Ordning var tilfredsstillende, men i de senere Aaringer udsteder Invalidenoev-
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net mere og mere saadanne kantionsbeviser kun gceldende bliver til ingenting, og Invaliderne bliver led og ked af
for en konsultation hos Lcegen, og Invaliden maa saa dette Tiggeri, betaler saa enten disse Udgifter eller afstadig söge herom paany. Samtidigt meddeles vedkom- vcelter disse paa Sygekassen.
mende, at Lcegen skal sporges, om fortsat Behandling er
Mod Invalidencevnets Haandhcevelser af Medicin
nodvendig, forinden nyt kautionsbevis udstedes. Dette ydelser maa vi ogsaa protestere, idet der ofte ncegtes Veer efter Foreningens Mening et Formynderskab, som In- tating af den Invaliderne af paagceldende Lceger anordvalidencevnet har tilegnet sig, eller rettere sagt Acevnets nede Medicin. Vi maa dog her hcevde, at have et be
Overlcege, som administrerer Sygehjcelpsbestemmelserne rettiget krav paa selv den bedste Medicin, som vel nok
uden at der er Lovhjemmel dertil.
hurtigere forer til det onskede Resultat.
I mange Tilfcelde ncegtes pure Udstedelsen af kanIovrigt onfker vi, at der skal tages mere Hensyn til
tionsbevis til ambulant Behandling hos Lcegen, idet man Hnslcegens Erklcering, og naar denne ikke er i overensi Stedet for henviser Invaliden til Indlæggelse paa Syge- stemmelse med Ncevnets Lågekonsulenters Erktceringer,
hus.
skal Sagen foreligges Retslcegeraadet til Udtalelse, forDet frie Lcegevalg er nu ogsaa af Ncevnet gjordt inden der trceffes Afgorelse af denne.
illusorisk, idet der vel udstedes kantionsbeviser til den
§ 17. Tvangsoperationer maa ophceves.
onskede Lcege, men samtidigt meddeles der Invaliden, at
Begrundelse: Der er ved paatvungne Operationer
der ikke kan tilstaas Rejsehjcelp i Anledning af en saa- opstaaet Tilfcelder, hvor Invaliditeten efter en saadan har
dan konsultation, da der kan soges den Lcege, som bor forvcerret sig. Der kan i ingen Tilfcelde paa Forhaand
paa Stedet, hvor paagceldende Invalid bor. Der skal garanteres for, at en Operation, selv om den tilsynela
her ncevnes et Eksempel: I Haderslev Opland fandtes dende er nok saa lille, kan medfore Forringelse af paafor nogle Aar ingen Lceger, hvorfor Landboerne benyttede gceldendes Forlighed.
de i Haderslev bosiddende Lceger, og i de fleste Tilfcelde er
§ 18. Der onskes her indfort Bestemmelse om, at
en saadan Lcege vedvarende bleven deres Huslcege gennem der skal ydes Dagpenge efter 5 Sygedages Forlob sjfr.
mange Aar; de har saaledes vundet Tillid til den Lcege, Sygekasseloven) samt at der ogsaa kan ydes Dagpenge
og vil derfor kun nodigt skifte Lcege. Naar nu en In- naar Invaliden ligger syg i Hjemmet.
valid, der f. Eks. er bosiddende i Vojens, vil söge sin
Begrundelse: De nuvcerende Bestemmelser hjemler
Huslcege i Handerslev, tilstaas der ham kautionsbevis ikke tilstrcekkelig Stotte til at opretholde Familien for i
hertil, men ingen Rejsegodtgorelse i H. t. § 16 i Lov de forste 4 Uger. Scerlig daarlig stillet under en Ind7lr. 100, idet dette begrundes med, at paagceldende kan lceggelse er Invalider, der oppebcerer en lille Rente.
besoge Lcegen i Vojens. Naar det nu drejer sig om en
I Tyskland f. Eks. modtager alle krigsinvalider hele
fattig Invalid, er han derved affkaaret fra at besoge sin Renten under Hospitalsbehandling, saafremt de er over
Huslcege, og henvist til den ncermeste Lcege, da han ikke 80pEt. invaliderede, og Invalider, hvis Erhvervsudyghar Raad til at rejse til Hnslcegen, naar ikke han kan tighed ligger under 80pEt. faar deres Forsorgelse forfaa udbetalt Rejsegodtgorelse.
hojet svarende til 80 pEt. Understottelsen udbetales Fayderligere klages der over, at der ofte ncegtes kau- milieu dagsvis (jfr. „Reichsversorgungsgeseh" af 31.Juli
tionsbevis til Massagebehandling, selv om Huslcegen har 1925).
anbefalet en saadan Behandling.
§ 21. Fristen for Indgivelse af Andragende om
Alle disse Forhold afgores mest administrativt af Enkerenke efter Fredsrentenydere maa ophceves, da den
Ncevnets Overlcege, og bliver saaledes ashcengig af i Lov Rr. 100 fastsatte Frist allerede var overskredet ved
denne Lceges mere eller mindre Velvillie i hvert enkelt Lovens Ikrasttrceden.
Tilfcelde.
Vi onsker ogsaa Lovhjemmel for. at der kan tilstaas
Forholdene er derfor, at den en Gang krigsinva- ugifte kvinder en Enkerente, saafremt disse har Born,
liderne tilstaaede berettigede Sygehjcelp mere og mere som har faaet tilkendt Efterladteforsorgelse.
Fortsattes.
nsc«
kortet kra I^Ir. 5.

Gsterrig.
1. l>ovZivning.
Ikoven om /^.nszettelse at Invalider ak 1. Oktober
1920 (vgl. die Studie des Internationalen Arbeitsamts,
»Die /^.rbeitskürsorge kür Beschädigte«, (^enk 192?)
korpligter alle i Drikt vserende Virksomheder, deri
er alle Bjergvserker og statslige Virksomheder saavel
som Virksomhederne paa Ilandet og alle skovbrug
indbekattet, sig til at anssette en Krigsinvalid hvor
der mindst er 20 Arbejdere besksektiget. lor Virk
somheder, der besksektiger over 20 Arbejdere, maa
de mindst paa hver ekterkslgende 25 Arbejdere anSXtte en Krigsbeskadiget. Oette ?ligttal kan ekter
Bestemmelse gennem Ministeriet blive nedsat tor be
stemte lgne eller i korskellige Virksomheder, hvad
der er bleven gjort i mange ^ilkselde.
Ket til denne ^nssettelse har alle Invalider der
er mere end 45 "/o zrbejdsud^gtige. Invalider der
ligger under 45
lrhvervsud^gtighed kan ogsaa

blive begunstiget ekter denne lov, saafremt de ikke
er i 8 tand til at kinde noget Arbejde eller staar i
lare kor at blive akskediget.
^il disse ?ligttal medregnes alle ansatte Blinde
samt Virksomhedens egne Livilinvalider med en lrhvervsindskrzenkning kra 45 ^/o. Overtagelse ak land
ejendomme og andre ^ing. der kan sikre Invalidens
livsophold, bliver regnet som Erstatning kor en ^.n8Xtte1se. lonnedszettelsen ak Invalider maa kinde 8ted,
naar det kan ektervises. at hans Arbejdsevne ikke
svarer til den lon han oppebårer, ln sserlig Opsigelseskrist kremgaar ikke ak loven, dog maa samme
ikke vsere mindre end kire l^ger. ^lvor ^nssettelse
ak Krigsinvalider er umulig paa Orund ak ugunstige
8undhedskorhold eller korhojet livskare ved Arbejdet,
har de betrsekkende Virksomheder at udrede en saakaldt lldligningsakgikt til en szerlig lond, oprettet til
at understotte saadanne Invalider, der paa (5rund ak
deres sundhedstilstand ikke kan komme i Betragt-
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ning ved lligtanssettelsen. Denne I.ov blev ved sin
Leg^ndelse kun vedtaget kor et begrzenset tidsrum.
Llev dog senere gentagne (^ange torlsenget, sidste
(-ang ved I^ov at 17. December 1927 og indtil Ind
gangen ak 1929. Lentraltorbundet kor landsorgani
sationen kor Krigsinvalider og Krigsetterladte, der
bestrsebte sig kor. at loven ikke kun skulde vare over
et vist tidsrum, blev ak legeringen, paa Orund ak
Arbejdsgivernes Modstand i korbindelse med den
vanskelige tid, akslaaet.
2. (Fennemkorte Resultater.
Antallet ak Krigsinvalider med en Lrbvervsindskrsenkning kra 45 ^/o. der kalder ind under denne
lovs bestemmelser. var i januar 1927 ZZ 257, bvortil
der endvidere kommer 19 Z51 Krigsinvalider med en
lrbvervsindskrsenkning mellem ?5 og 45 ^/g. saaledes
at det samlede ^ntal ak Krigsinvalider, der kalder ind
under loven. er 52 608. (I December 1925 var An
tallet 44 245.)
,
.
Indtil den 1. )uni 1928 blev der til Krigsinvali
der. der bavde Letingelse kor at blive begunstiget
ekter lovens öestemmelser, udstedt 18 62? ^nssettelses-

Side 53

beviser (til l.^uni 1926 ca. 14 000); i 8ammenligning
med disse tal belob Antallet ak Krigsinvalider, der
blev ansat ekter Ikoven den l.^uni 1928, sig til 10 600
(den I.Iuni 1926 til 8 246).
Det samlede Hmtal at Arbejdsgivere indenkor de
kabrikmXssige Virksombeder belober sig til ca. 600
til 700 000.
tilvejebringelse ak tligtanssettelsesloven giver tolgende Lillede: I ^aret 1927 blev der i det bele ud
stedt 2 851 ^.nssettelsesbeviser: det vil sige. i dette
tidsrum bar et lige saa stort ^ntal, ekter Ikoven be
gunstigede Invalider, sogt ^.nssettelse. I samme lidsrum blev ialt 2 156 Legeringer om ^nssettelse gennem
kort. bvorat de 1 700 var Krigsinvalider og 456 Krigs
enker. Antallet ak de arbejdslose Krigsinvalider er
siden den osterriske landbrugskrise i ^aret 1925 bleven
betydelig mindre og anslaas til at vsere mellem 15 000
til 17 000 arbejdslose.
procentdelen ak arbejdslose Krigsinvalider var i
korbold til bele Antallet ak mandlige Arbejdslose ved
slutningen ak 1925 at regne til 12 at bvert dundrede
og ved slutningen at 1927 7,14 at bvert dundrede.

s Virksomhed.
Invalidencevnet har udsendt en Beretning for 1930
til 31 og for Virksomheden i Tiden siden Noevnets Oprettelse i det hele taget. Af Beretningen fremgaar folgende:
I Ainansaaret 1930-31 har Antallet af nye
Andragender om Tildeling af Invalide- og Efterladteforsorgelse samt om Aorhojelse af Invaliderenten voeret
noget storre end i Aaret forud.
Det samme gcelder for Antallet af Efternndersogelser
af militcere Invalider.
hvad angaar Arbejdet i Afdeling B (Anvisning og
Regulering af de tilkendte Renter) har dette omtrent
vceret af samme Omfang som i det foregaaende Finansaar. og i Afdeling C (Sygehjoelpsafdelingen) har Arbejdet
med Udstedelse af kautionsbeviser voeret lidt storre, hvorimod Antallet af Indlæggelser af Invalider paa Sygehus
har voeret lidt mindre end i Aar forud.
Den samlede Udgift til Sygehjoelp har voeret noget
mindre end i det foregaaende Finansaar.
Paa Noevnets Bandagen er der fremstillet, og navnlig istandsat et storre Antal Proteser end i Finansaaret
1929—30, mens Arbejdet med Fremstilling og Istand
sættelse af ortopoediske og Protesesiovler samt af Bandager og soerlige hjoelpemidler har voeret lidt mindre om
fattende end Aaret forud.
Noevnets Virksomhed med hensyn til Afholdelse af
konsultationsmoder er for saa vidt blevet foroget. som
der fra 1. April 1930 ogsaa er bleven afholdt ugentlige
konsultationsmoder i Haderslev, saaledes at der nu for
Invalider. Efterladte og Renteansogere i alle Egne af
Sonderjylland kan blive Lejlighed til med kort Tids
Rtellemrum og uden at skulle foretage lange Rejser at
drofte deres Renteanliggender med en Udsending fra Noevnet og at faa Vejledning og Raad.
Der har i de forskellige Byer i Landsdelen voeret
afholdt ialt 110 konsultationer, hvor 430 Invalider og
35 Efterladte har haft Aoretroede.
Paa de afholdte ZNoder har Ncevnet truffet Afgorelfe
om ialt 302 Renteandragender, og der er saaledes fra

Roevnets Oprettelse indtil Udgangen af ZNarts 1931 behandlet og truffet Afgorelse om ialt 5094 Andragender.
Den noermere Fordeling paa de enkelte Rentekategorier lige som Resultatet af de trufne Afgorelser fremgaar af folgende:
Ncevnet har indtil ultimo Marts 1931 behandlet
3181 Andragender om Invaliderente, heraf bevilgedes
838 og afvistes 2343; 965 Andragender om Aorhojelse af
Invaliderenter (bev. 353, afv. 612) 565 Andragender om
Enke- og Enkebornsunderstottelse (bev. 331, afv. 243), 434
Andragender om Aoroeldrerente og Aorhojelse (bev. 204
afv. 230), 49 Andragender om Renter til Born fodt
udenfor Abgteskab (bev. 22. afv. 27).
For de Invalider, der i sidste Regnskabsaar af Ncevnet har faaet tilkendt Invaliderente eller Aorhojelse deraf
(58 Personer ialt) er Invaliditeten i Gennemsnit 42.61 "/o
Endvidere er der blevet foretaget 169 Efterundersogelser af krigsinvalider, og disse Undersogelser har i
99 Tilfcelde fort til forandret Aastscettelse af Renten.
Af 22 Andragender fra krigsinvalider og Efterladte
om Udbetaling af Renten under Ophold i Udlandet blev
20 bevilget og 2 afslaaet.
Rcevnet har i Beretningsaaret truffet Afgorelse i 14
Andragender om kapitalaffindelse. Af disse blev 2 bevilget 7 afvist, fordi Invaliditeten ikke kunde anses som
en simpel kirurgisk Skade og 5 blev afvist, fordi Omstcendighederne ikke talte for en kapitalaffindelfe.
Der er i Beretningsaaret udbetalt 11025 kr. i kapitalaffindelfe.
Det samlede Antal af de af Ncevnet fra dets Oprettelse den 1. Februar 1921 til 31. ZNarts 1931 behandlede Invaliderentesager (nye Andragender, Andragender
om Forhojelse af Invalide- hhv. Efterladterenten og Efterundersogelser af Invalider) udgor 7182.
Anvisning og Regulering af Renter.
Der er i Aarets Lob anvist 15 nye Invaliderenter,
12 Enke- og Bornerenter samt 3 nye Aorceldrerenter.
Af Reguleringer er foretaget: 1. Nedsoettelse af samtlige Renters Dyrtidstillæg. 2. Afkortning af krigstillceget
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ved 2426 Invaliderenker. 3.I 160 Tilfcelde, hvor Lcegeundersogelsen har fort til en anden Fastscektelse af Renten.
4. 3 3 Tilfcelde, hvor der ved Invaliders Anscettelse i
Staks- eller kommunetjenesten, maatte foretages det lovbefalede Fradrag i Grundrenten. 5.I 64 Tilfcelde hvor
Invalider er indlagt til Behandling paa Helbredelsesanstalter. 6. I189 Tilfcelde, hvor Forbindelse med Laanekassen for Sonderjylland har nodvendiggjort Regulering
af Renten. 7. I 324 Tilfcelde, hvor Born, for hvilke
der udbetales Efterladterente, er fyldt det 18. Leveaar.
Til Sonderjydsk Fond er der i Aarets Lob fremsendt
141 Andragender fra Invalider og Efterladte om Understottelse af Fondens Midler, og i 60 Tilfcelde har Ncevnet
besvaret forskellige Foresporgsler fra Fonden.
Der er ialt udbetalt i Renter 3 207 850,78 kr. fordelt med 1675136,74 kr. til Invaliderente og 1532714,04
Kr. til Efterladterenter.
Endvidere er der i Aarets Lob behandlet fire Andragender om Tilkendelse af en Affindelsessum ved krigsenkers Indgaaelse af Abgteskab.
Disse 4 Andragender er bevilget med et samlet Belob paa 7704 Kr.
Fra 1. April 1930 til 31. Marts 1931 er 20Invalider asgaaet ved Doden. og i otte Tilfcelde er der til
kendt disses efterladte Forsorgelse, fordi Doden skyldtes
Rentelidelse.
Sygehjoelpsafdelingen.
Der er udstedt 2 734 kaukionsbeviser til Lceger.
Apoteker, Vadebehandlinger og Massage.
I det sorlobne Regnskabsaar er der endvidere af
Ncevnek indlagt til Behandling 59 Invalider paa Statshospitalet i Sonderborg, 31 paa forskellige Amts- og
Lysygehuse, 28 paa Tuberkulose-Sanatorier og scerlige
Hospitaler, og 22 Invalider paa Kur- og private Helbredelsesanstalter.
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Der er til fuldstcendige blinde og til Invalider, der
har mistet det ene Sje. leveret ialt 69 kunstige Sjne.
idet der foruden det Sje eller de Sjne. der straks blev
taget i Brug. er udleveret henholdsvis et eller ko Reserveojne til hver af de paagceldende Invalider.
Den almindelige Sygehjcrlp til militcere Invalider
har fra 1. April 1930 til 31. Marts 1931 medfort folgende Udgifter: Ligebehandling 35 675.37 kr.. Apotekervarer 14 567,96 kr., Hospitalsbehandling 24860,91 kr..
Omsorg forkrigsblinde samkProkeser og diverse 4471,49 kr.,
Rejsegodtgørelser 14,236.16 kr. ialt 93.811.89 kr.
Paa det til Ncevnet knyttede Bandagen er der fra
1. April 1930 til 31. Marts 1931 til Fordel for militoere Invalider udfort folgende Arbejder:
Fremstilling af proteser 38. ortopædiske Stovter.
Par 234. enk. Stk. 5, Bandager og scerlige Hjcelpemidler 44. Istandscetkelse af Proteser 351, ortopcediske og
Prokeseskovler 1166, Bandager og scerlige Hjcelpemidler 35.
Endvidere er der fra Bandageriet udleveret 58 Par
fabriksmcessigt fremstillede Prokeseskovler.
Merligere er indgaaet en Rcekke Bestillinger fra
Invalideforsiknngssonden i kobenhavn. Statshospitalet i
Sonderborg, forskellige andre Sygehuse samt fra Sygekasser og fra privat Side.
Udgiften til Ncevnets Bandagen har, bortset fra
Udgifterne kil Lonninger, ialt udgjort 21 280,99 kr.
Ved Salg af Proteser og andre Hjcelpemidler til
private er der opnaaet en Indtcegt paa ialt 12 178,31 kr.
korrespondancen har i det forlobne Finansaar omfattet 41 446 ind- og udgaaende Postforsendelser.
Ved Finansaarets Udgang raadede Rcevnets Arkiv
over ialt 9 101 Personalakter, nemlig 6129 Invalide- og
2 972 Efterladteakter.

En Invaliderenke, der forhojes betydeligt
En ny Resolution fra Socialministeriet.
Invalidencevnet har meddelt folgende gennem Dagspressen:

for Forvcerrelse af en allerede for krigen bestaaende Li
delse, nndersoge, om den her omtalte ministerielle For
tolkning skulde kunne komme til Anvendelse.

I et Tilfcelde, hvor en krigsinvalid, som fra Inva
lidencevnet modtog en til 40 pEt. Invaliditet svarende Invaliderente for Forvcerrelse af en allerede for krigen
bestaaende Lidelse, har Socialministeriet truffet en ret betydningsfuld Afgorelse vedrorende Udbetalingen af det
saakaldte Tillceg for svcer Skade.
Den paagceldende har hidtil saaet en Rente paa 40
pEt., og det dertil svarende Tillceg for svcer Skade udgor 120 kr. aarlig. Da vedkommende krigsinvalid i
Virkeligheden for Tiden er 80 pEt. nedsat i Erhvervsevnen, medens Erhvervsevnen for Indkaldelsen maatte
anslaas til at udgore 40 pEt., har Socialministeriet nu
resolveret, at Tillceget for svcer Skade beregnes til en saa
stor Brokdel af Tillceget for den samlede Invaliditet, som
svarer til den ved krigstjenesten soraarsagede Skade, eller
i dette Tilfcelde til
af det til 80 pEt. svarende Tillceg af 840 kr. — 420 kr.
I Konsekvens af den af Socialministeriet trufne Resolution vil Invalidencevnet nu. naar der sker Henvendelse
herom fra krigsinvalider, der modtager en Invaliderente

Ovenstaaende Meddelelse vil muligvis blive modtaget
med Tilfredshed blandt de Invalider, der efter Lov
Rr. 100 af 29. Marts 1924 er anerkendt som militcere
Invalider for en Forvcerrelse af en allerede for krigen
bestaaende Lidelse. Vel om man i det store og hele kan
anerkende denne af Ministeriet foretagne Resolution, saa
synes vi ikke at Beregningen af Svcerskadetillceget i Henhold til § 8 svarer til Fortolkningen. Efter Lovens § 8
ydes der Svcerdskadetillceg for en Invaliditet paa 40 pEt.
med 120 kr. aarlig stigende op til 1200 kr aarlig for
100 pEt. Invaliditet. I det her omhandlede Tilfcelde er
Invaliden virkelig 80 pEt. hvoraf de sidste 40 pEt. er
anerkendte som de Procenter paagceldende Invalid har
paadraget sig under Militærtjenesten. Efter disse For
hold maa Svcerdskadetillceget i ncevnte Tilfcelde beregnes
for de sidste 40 pEt., for Forvcerrelse af Invaliditet, der
af det til 80 pEt. svarende Tillceg af 840 Kr. maa blive
720 kr. i Stedet for 420 kr.
Red.

Sonderborg Amtsorganisation

I I

Haderslev Afdeling

afholder sit bekendte
Sondag, den
4. Oktober 1931, Aften kl. 8 i „Hotel Flensborg".
Gravene. Der spilles om mange vcerdifulde og gode
Gevinster saasom Goes, Abnder, Harer. Oksesteg, samt
et halvt Svin (udparteres). Evlt. Overskud vil gaa til
Bornenes Juletræsfest.
Medlemmer og deres Paarorende indbydes venligst
til at deltage og derigennem stotte Sagen.
Udvalget.

Vekendtgorelse

r
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Amtsorganisationen afholder ordincert Delegeretmode
Sondag. den 11. Oktober d. A. Formiddag Kl. 9 paa
Colosseum i Sonderborg. Noermere Indbydelse med
Dagsorden tilsendes samtlige Afdelinger indenfor Amtet
i de ncermesie Dage.
Bestyrelseu.
s

Amtsorganisationens Basar.

Understottelser til unge Piger paa Husholdningsskoler.

Vor Basar indenfor Amtsorganisationen afholdes i
Aar i Dagene den 31. Oktober og 1. November som soedvanlig paa Centralhotellet i Sonderborg.
Ara Myndighedernes Side har vi modtaget den bedste
Forstaaelse og vi haaber bestemt ogsaa paa Medlemmers
Stotte ude i Amtet, ligesom det maatte vcere at onske,
at publikum med Henblik paa de daarlige Tider, ogsaa
i Aar vil stotte vort Foretagende. Vor Basar plejer
hvert Aar at give et rent pcent Overskud, der anvendes
til Fordel for syge Enker og krigsinvalider, til konfirmation og ved Dodsfatd. Det vilde derfor ogsaa i Aar
vcere af stor Betydning, om denne Basar maatte lykkes
os og give os Midler til Fordeling i det kommende Aar.
Ogsaa denne Basar vil komme til at byde paa mange
Attraktioner, som vi ikke skal robe, men bare gore opmcerksom paa. Hvad vi ikke kan tie med, det er den store
Bortlodning. Det har nemlig ved et fordelagtig Indkob
vceret os mulig, at kunne komme med to store vcerdifulde
Gevinster, der som forste Gevinst bliver et komplet Dagligsiue-Moblement og som anden Gevinst et SovevcerelseMoblement, og desforuden 28 værdifulde Gevinster. Alle
som deltager har en Chance for at faa Valuta for deres
Udlceg.
Heller ikke fra vore kcere Afdelinger maa der vcere
Tegn paa manglende Interesse. Her maa alle vcere
med, selv om det ikke saar Betydning for Dig personlig,
saa maa vi tcenke paa alle dem, der maa lide og savne
de Goder, vi andre nyder i saa rigt Maal.
Det er en fcelles Opgave for hver iscer at lose, til
Gavn for vort hele Vel.
Vi haaber ogsaa denne Gang paa velvillig Stotte
fra By og Land, og anbefaler vore Loesere til at folge
de ncermere Redegorelser fra os i Dagspressen.
Udvalget.

Ifolge Meddelelse fra Forstanderinden paa Graasien
Husholdningsskole, ydes der nogle unge Piger fra krigsramte Hjem. en Undersiottelfe fra sonderjyddsk Fond til
et 5 Nldr. kursus paa ovenncevnte Husholdningsskole.
Underftottelsen er paa 40.00 kr. mdlg.. ialt 200 Kr..
svarende til omtrent et halv Aars Friplads. Dette
Belob tilsiaas uafhoengig af. om vedkommende Elev samtidig faar Amtsunderstottelse. Saaledes vil et Par ubemidlede, unge Piger kunne faa hel Friplads, naar de
samtidig soger Amtsunderstottelse og Legatet fra sonderjydsk Fond. De scedvanlige Ansogningsskemaer for kvinder
benyttes til Ansogningen om Legatpladser. Skemaerne
sendes efter at voere behorig udfyldt til Skolen i Graasien,
hvorfra de gaar videre til sonderjydsk Fond. Det anbe
fales event. Ansogere at henvende sig til Skolens Bestyrerinde, Marie Ehrenreich, Graasien husholdningsskole.
For Haderslev Amts vedkommende vil Konsulent
H. Jepsen, Amtshuset, Storegade. Haderslev, siaa til
Raadighed . naar der onskes Hjcelp ved Udfyldningen af
Skemaer til Brug ved Ansogningen osv.

Vi henstiller atter i Aar til de Medlemmer, der har
selvstændig Virksomhed og som har Lyst til at udstille paa
vor Basar i Dagene den 31. Oktober og 1. November
d. A., at melde sig personlig eller skriftlig til Formanden
Hans Petersen, Bjerggade 25, Sonderborg, til senest den
25. Oktober 1931.
Udvalget.

j

Augustenborg Afdeling

^

afholder Medlemsmode Lordag, den 10. Oktober 1931,
Asien kl. 8 paa Cafe Sslyst i Augustenborg.
Dagsordenen bliver bekendtgjort ved Modet.
P. F. V.: C. Nielsen.

Ordet trit

!

I »Krigsinvaliden« a5 1. August 19)1 staar der
en Artikel kra Kammerat (Kristensen. Lzekken under
Overskriften: ?olemik.
I^laa ^eg kave I^ov At ti15e^e et ?ar Ord dertil,
leg sendte ^o et Hvar til Kammerat (Kristensen, som
»^ordsckleswigscke Leitung« ikke kar optaget, og
Kammerat dkristensen kar naturligvis troet, at jeg
ikke kunde kesvare kans sidste IndlXg. ^seg skrev:
»Ok Hie in Alstrup gewesen sind oder nickt, kat
wenig Bedeutung. Ick kake nur feststellen wollen,
dak mir eine ^usmeldung oder Amtsniederlegung
Ikrerseits vor der ^ede Andresens in Bistrup nickt
Zugegangen war. V^enn Hie, wie Hie sckreiken, I^lerrn
Andresen Ikre ^usmeldung aus unserm Verein telefonisck mitgeteilt kaken, so wäre es dock angekrackter
gewesen, mir dieses mitzuteilen. V(^as kat l^lerr An
dresen mit unserm Verein ^u tun?
^r kat keine
Vollmackt erkalten, ^usmeldungen an^unekmen von
Mitgliedern, die im neuen Verein gestanden kaken.
^ Hie wollten als Vorstandsmitglied nickt ^eil kaken
an den Artikeln, die die Leitungen, unter ^uslzssung
der scklimmsten Beleidigungen, aufnekmen. Ick wäre
Iknen dankkar, wenn Hie mir eine einzige Beleidi
gung nackweisen konnten. Die »I^ordsckleswigscke
Leitung« sckreikt von »massiven Beleidigungen«, aber
ick kin mir nickt kewukt, irgend jemanden »massiv«
beleidigt 2u kaken. V^as ick gesckrieken kake, darur
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übernehme ich jegliche Verantwortung. 8eien Tie
versichert, daL ich rnein Leweismaterial in Ordnung
habe, und mit der gröLten Seelenruhe und einern
gutem (Gewissen, (um rnit Overgaard 2U sprechen),
einer Untersuchung entgegensehe.«
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familie ude paa Ilandet. Det var under et tilkseldigt
Koloniudstillingen, som den unge ?ige
aklagde sammen med en Veninde, at hendes rigtige
floder saa hende paa den Restauration, hun i Dromme
havde kaaet Anvisning paa at söge hen til.

-t-

Wilhelm bansen.

»

»

Xlippe-Orgel.

G

En Soldats Dod kostede 180 000 Schilling.
Man har beregnet, at der paa Verdenskrigens Slagmarker dode 9 Soldater hveranden Minut. Det udgor
paa en Dag 6 500 og i Lobet af krigen 12 Millioner
Oode. Efter lign. Beregning blev 14 Soldater saarede i
hveranden Minut, saa at der daglig saaredes 10 000 og
saaloenge krigen varede blev 17 Millioner saarede. Endelig er der blevet udregnet, at samtlige Krigsomkostninger,
der ligger til Grundlag for ak slaa ihjel, udgor paa hver
enkelt Soldats Dod 180 000 Schilling.
Det er sorgelige Tal, men dog et Stof fra Verdens
krigen, der er vcerd at lcese til Eftertanke.
Efter «Der kriegsblinde-.

koderen tandt 8in Datter.
— ^lit Larn, som jeg troede dod kor Isenge
siden, Du lever altsaa virkelig?
Dette Udbrud hortes i folge ^olhzek /Amtsti
dende kor n^lig paa en Restauration i faris. fn
midaldrende Kvinde havde sogt hen til et Lord,
hvor der sad to unge figer, og i den ene ak disse
genkendte sin Datter, som hun rnistede kor 1Z ^.ar
siden, da 'fiskerne stod i Nordfrankrig, og Krigen
endnu rasede. Den Oang var det gaaet saaledes, at
fru Kenee Dupuit, sorn ^1oderen8 ?>Iavn er, tillige
rned sine tre 8maahorn skyndsomt rnaatte klagte kra
flus og fljem, og i forvirringen hlev et ak kornene
horte kor hende; det var en ?ige paa nogle ^.ar.
koderen tsenkte at Larnet var taget op ak ^mhulancekolk, inen da hun korhorte sig herorn, vidste rnan
intet hertil, men kortalte, at der var hievet kündet et
I^ig ak en lille ?ige.
Krigen holdt op, de andre Lorn voksede sig
store, koderen hlev fnke, og havde Haardt ved at
klare sig, dog, det korsvundne Larn glemte hun na
turligvis aldrig og saa korleden skete det mærkelige,
l^un kik en Drom om den lille?ige. flun korstod
paa Drommen, at hendes Datter levede, og at hun
en hestemt Dag vilde komme hen paa en Restaurant
i faris. koderen kulgte Anvisningen i Drommen
og kandt Larnet?
?igen var hievet samlet op ak nogle engelske
soldater og senere taget under fleje paa 8tatens
Kegning kor saa at hlive adopteret ak en harnlos

^k alle de Ilande, der har deltaget i Verdens
krigen. er Osterrig det eneste, der ikke har hakt et
Monument kor »den ukendte 8oldats Orav«. Den
unge Republik har imidlertid i disse Dage kaaet et
impornerende Krigsmindesmserke, idet et Monument
til blinde om de paa 8lagmarken kaldne osterrigske
soldater er hleven aksloret.
Det er et kolossalt Orgel, der er dugget ind i
3kikerstenen i den tset ved Kukstein liggende stejle
Klippe under den middelalderlige Ljergkzestning Oeroldseck.
Dette Orgel, der drives ved Elektricitet, har 181Z
fiber, 26 Kegistre og 1 fedal. Klaviaturet er andragt
i fæstningens Oaard under aahen flimmel, og Orge
lets 'foner kan. ekter hvad en kor n^lig koretagen
frove har vist. hores i klere Kilometers Omkreds ud
over hele Inn-Dalen og paa den anden 8ide ak den
t^sk-osterrigske (^rsense.

ociciciciciciczcZlZrzc:cilzczczciciciLic»iiLiczcicicicicicic,ciczcziiiczcicic>cicirzcirZLicZllllöööööooöllööö
Z ZnvMekonsulentkonloretsorMerslev Vy og Aml ^
°

Storegade 88 (Amtshuset)

Z
Z
°

-

Telefon 1092

?äer Xrigsinvaliäer og kalänes Ltterlaäte
gratis Vejleämng og kaaä i kentesager m.m.
kontortid 9-12 og 2—4. Lordag. 9—12

8

kebanälinZ
s i (ZiZt, I8cki38, ^1u8kel-, I^eä- oZ KnoZleliäel8er. Llektri8ke
^ 8 b a c l e , Ns88gZe oZ L)^ZeZ)?mna8tjk ester I^seZeorclination.
/^ecllemmer af foreningen for KriZ8be8kaäigec!e p. p. og
äere8 paarsrenäe, bvor InvaliclenWVnet eller Sygeka88en
ikke ^ ä e r noget Veäerlag for ovenanfsrte l^iclel8er, kan vec!
forevi8ning ak clere8 ^ecllem8boZ faa Lebancllinger efter

Aftale.

ti.

- I^Wgeautorj8eret ^ g 8 8 s r -

laffet 34

telefon 480

Hleääelelse kra Invaliäensevnet.
Kon8ultatjon for militssre Invalider og 8aaclanne8 efterlaclte 8amt k^entean8sgere vil af en l^ä8encling fra I^gsvnets
Kontor i O k t o b e r Hlaaneä I9ZI blive afbolät i
t i a ä e r s l e V , /Vmtsbuset,
clen 1., 8., 15., 22. og 29. Kl. 143».
A a b e n r a a , L ^ Z e k a s s e n s Kontor, SonäerZacke 12,
äen 6., 13., 20., og 27. Kl. 14»».
I ' o n ä e r , ^ m t s b n s e t , den 14. oZ 28. Kl. 14
l^inZleV, ^inZleVbus, äen 19. Kl. 16 ^
I^sAnmkIoster, Hotel Ko^al, clen 9. Kl. 1 5 ^ .
I'oktluncl, T r ö s e l , ' t l o t e l , 6en 16. Kl. 16^o.
KsääinZ, Hotel I?o<läinZ, äen 7. Kl. 14 M.
Invalicler og efterlsclte, samt k?entean8SZere, 8vm sn8ken
a t Zore Lrug af 6i88e Kon8ultationer, maa 8ene8t 2 OaZe inclen
clen Dato, p a s bvilken cle agter a t Zive ^ocle, meääele lnvaliclensevnet i LonclerborZ, til bVilken Konsultation ä s aZter a t
Zive ^ o ä e , for a t Veclkommenc1e8 ^ k t e r kan blive meäbraZt
til Kon8ult3tionen.
Kon8ultationerne — Veä bvilke «ler I k k e e r I^ejliHkeä
til a t blive lseZenn^erssZt — afbolcle8 kun, for 8aaviät Nsevnet
rettiäiZt mocltaZer ^nmelclel8er til 8amme. I n v a l i d e n c e v n e t

.Krigs-Hnvaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg, Kasianiealleö, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 15 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af .Krigs-Hnvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 245.
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Medlemsblad

sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
-5»

Sen 1. November IM
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I 8. Aargang

Foran vor Lovs Behandling i Rigsdagen
Fortsat fra 7lr. 7.

§ 28. Vi onsker Lovbestemmelsen oendret derhen, at
§ 24. Rentesatserne for Efterladte og Invalider i
der
tilkommer
en krigsenke, der indgaar ALgteskab, en
Henhold til 8§ 7 og 24 maa forhojes saaledes, saa disse
er ligestillede med Satserne for krigsinvalider og saa- Affindelsessum lig tre Gange Aarsbelobet af den af hende
sidst oppebaarne krigsenkeforsorgelse. En saadan Affindannes efterladte.
Begrundelse: Levevilkaarene for de to kategorier delsessnm skal ogsaa tilstaas Enker ved Giftermaal med
af Rentenydere er de samme, og vi kan derfor ikke finde en Udloendmg.
Begrundelse: 2 Aars Rentebelobet udgor s. T. kun
noget Grundlag for, at der her skal voere nogen For
et Belob af ca. 1800,00 Kr., saa vi mener at en lille
skel paa Forsorgelsen.
Forhojelse af dette Belob er berettiget. Om paagoeldende
§ 25. Forceldrerenten maa ydes efter den til enhver Enke gifter sig med en Udloending bor ikke affkoere hende
Tid gceldende Aldersrentelov, og den maa ydes uafhoen- Retten til Affindelsen, idet Staten jo dog er den. der
gig af Aldersrenten og Eivilinvaliderenten.
har en Vinding ved at Enken gifter sig, i modsat TilBegrundelse: Den nugældende Lov har affodt en soelde animeres Enken kun til at fore Samliv uden at
haardhed overfor disse gamle Mennesker, idet der sker indgaa A5gteskab.
§ 32. 1. Stk. onskes ophoevet, saaledes. saa Renten
folelige Afdrag i Foroeldrerenten, naar der samtidigt
oppeboeres Invalide- og Aldersrente, og dette til Trods ogsaa kan udbetales til Invalider og Efterladte, der op
for, at der i sidstnævnte Renter ogsaa sker Afkortelse paa holder sig i Udlandet.
Grund af at der oppeboeres en Foroeldrerente. De forBegrundelse: Den nugoeldende Lovbestemmelse beskellige her omhandlede Love medforer saaledes en stadig virker, at Invaliderne ikke soger Beskoestigelse i Udlandet,
Omregulering as de forskellige Rentearter, idet der, naar idet de derved taber deres Renteforsorgelse. Vi mener
der tilstaas en Renteforhojelfe af den ene Art, stadig at dette er uklogt, soerligt i Tider, hvor der hersker stor
sker Afdrag i den anden Renteart. Vi mener, at de Arbejdsloshed i Landet, under hvilken Invalider har
gamle Mennesker, som saar en lille Forsorgelse for en svoerere ved at faa Beskoestigelse end fuld erhvervsdygtige
eller flere i Verdenskrigen faldne Sonner, ud fra den Mennesker. Mange Invalider vil gennem deres Forbin
kendsgerning, at paagceldende Son havde vceret sine For- delser i Udlandet (der toenkes her soerligt paa Tyskland)
oeldre en voesentlig Slotte, eller at Foroeldrene har ofret kunne saa Beskoestigelse, men paa Grund af Rentestandsen Del paa Sonnens Uddannelse i Haab om, at denne ningen tager de ikke en saadan Beskoestigelse. Iovrigt
senere skulde forforge Foroeldrene paa deres gamle Dage, undlader vi ikke at pege paa, at andre Lande ogsaa udbor have Forceldrerenten nbeskaaren, om der saa ogsaa betaler Forsorgelse til deres krigsinvalider, der opholder
eventuelt tilstaas dem en Alders- eller Invaliderente. sig i Udlandet, f. Eks. er denne Lovbestemmelse gceldende
Man maa dog her gaa ud fra, at den eller de faldne i Tyskland og Amerika.
Sonner, der for Indkaldelsen til krigstjenesten under§ 30. Levealtesten maa ogsaa kunne attesteres af
skottede Foroeldrene, eller de, der ved Foroeldrenes Hjoelp
Invalidekonsulenter,
og man vil finde det for heldigst om
nod en Uddannelse, hvorved de kom i Stand til senere
disse
kun
burde
attesteres
hvert fjerding Aar og ikke som
at blive en Skotte for Foroeldrene, ogsaa vilde have vceret
nu
i
hver
Maaned.
Foroeldrene en Slotte, bortset fra om disse oppeboerer en
§ 32. 3. Stk. Der maa her indfores Bestemmelser
Alders- eller Invaliderente. Vi maa derfor anse det for
et rimeligt krav, at Foroeldrerenten kan ydes nafhoengig om, at for gifte Invaliders Vedkommende maa Forforgelsen kunne tilstaas dennes Hustru, samt at der ved
af en Alders- eller Invaliderente.
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betingede Domme forsi maa ske Inddragelse af Renten, erhversdygtige Arbejdere ikke udnytte som Indtægtskilde
til Trods for, at de. hvis der blev aabnet dem Mulig
hvis en saadan Straf kommer til Fuldbyrdelse.
Begrundelse: Den nuvcerende Lovs Bestemmelser heden for at faa en til deres Invaliditet passende Behar medfort, at krigsinvaliders Familier er kommen i skoestigelse, godt kunde gore fyldest paa en Arbejdsplads.
den bitreste Nod, og det kan vel ikke have voeret Lov Det frie Erhverv viser ikke nogen Imodekommenhed overgivernes Hensigt, at Familien skal vcere den lidende Part, for Invalider, uden at der fra Lovgivningsmagtens Side
naar Manden har gjort noget ulovligt. Ligeledes har indfores Bestemmelser om, at de skal paatage sig Beskcefdet virket ganske nretfoerdigt, at Renteforsorgelsen er blevet tigelseu af Invalider, hvorfor vi ogsaa mener, ak dette
inddraget, naar en Invalid har faaet en betinget Dom, bor ske snarest muligt. Vi mener ogsaa at der her i
idet en saadan Mand har mistet hele sin Renteindtægt, Særdeleshed maa vcere Staten og kommunerne, der maa
og han som Invalid har fvoert ved at skaffe sig en Ar- gore en Indsats for at stille Pladser til Raadighed for
bejdsindtcegt kil Erstatning heraf. Folgen har herefter krigsinvalider indenfor deres Virksomheder. ITyskland,
voeret, at paagoeldende, tvungen af vanskelige Erhvervs- England og andre Lande er der forlcengsi taget Initiamuligheder, har maattet henvende sig til Fattigvcesenet tiv og indfort Love i faa Henseende.
Endvidere onsker vi. at der skal ydes Forsorgelse
o. l., og han er derved blevet mere udsat for at gentage
til
Efterladte
af Invaliderne med en anerkendt Lidelse
en ulovlig handling, faa den betingede Dom har maatsvarende
til
40pEt.
og derover, som dor as en hvilken
tet fuldbyrdes. Da Abresoprejsning ifolge de herom
besiaaende Love ikke kan erhverves for efter Forlobet af somhelst Lidelse.
Begrundelse: Nu ydes der kun Efterladteforsorgelse,
de 5 Aar, regnet fra den Tid, da Straffen er ndftaaet
naar
Invaliden dor af sin krigslidelse. Vi maa dog
eller ved Benaadning eftergivet, mener vi. at en Invalid
her
gaa
ud fra, at naar en over 50pEt. Invalid bliver
efter den nugældende Lov okonomifk set straffes haardere,
som en hvilken som helst anden Person for samme For- angrebet as en eller anden Sygdom, der medforer Doden
saa er han i Forvejen paa Grund af krigslidelsen ikke
seelse.
saa
modstandsdygtig overfor en saadan Sygdom, og Dods§ 38. 3. Stk. Raadets Medlemsantal maa suppleres
aarsagen
maa saaledes ses at staa i Forbindelse med
med et 5. Medlem efter Forslag af Foreningen for fonderKrigslidelsen.
jydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte.
Der maa fastsattes ved Lov, at Renten ikke medDer maa gives Invaliderne og Efterladte Adgang
regnes som Indtcegt ved Optagelse som ubemidlet Medtil personligt eller ved Loege eller Jurist ak forsvare Sagen
lem af en statsanerkendt Sygekasse.
ved Invalideraadets Moder.
Begrundelse: Paa Grund af, at Invaliderenten
Begrundelse: Den nuvcerende Sammensætning af efter de nugoeldende Lovbestemmelser skal medregnes ved
Invalideraadet er uheldig ved Afstemning om Invalide- Udmaalingen af Jndtcegten, er der en Del Invalider; det
sager, idet et 4 Mands Raadsafstemninger ofte resulterer drejer sig her scerligt om Invalider, med en hoj Invali
i Stemmelighed, hvorefter Formandens Stemme er den ditetsgrad og som har en lille Arbejdsindtægt ved Siden
afgorende. Det er saaledes Formanden alene, der kommer as Renten, som ikke kan optages i Sygekassen, som ubetil at afgore tvivlsomme Sager, at dette ikke altid kan midlede Medlemmer i Sygekasselovens Forstand. Da det
vcere retfoerdig er dog ganske givet. Et 5 Mands Raad ikke kan have vceret Lovgivernes Hensigt, ak en krigskommer derimod lettere til en retfcerdig Afgorelse af invalid skal vcere asskaaret fra at blive ubemidlet Med
tvivlsomme Sager, og dette scerligt, hvis et saadant Raad lem af en Sygekasse, mener vi, ak det er et berettiget
bestaar af 1 Lcege, 2 Jurister og 2 Invalidereproesentanter. Krav, at der i Loven indfojes en Bestemmelse om, at
At der gives Invalider og Efterladte Adgang til der maa bortset fra Renteindtægten ved Udmaalingen
evtl. ved deres Loege eller Jurist at fremfore Sagen ved af Udbemidlethed for Optagelse i en statsanerkendt SygeRaadets Moder kan kun bidrage til, at lette Arbejdet kasse.
for Raadet; dette vil ogsaa samtidigt bevirke, at kriAktesporgsmaalet. Der maa gives Invaliderne og
tikken over Invalideraadets Afgorelser äf Sager vil for Efterladte Adgang til, til enhver Tid at faa Indsigt i
stumme.
deres Renteakter.
§§ 6 og 7 maa cendres saaledes, saa der ogsaa ydes
Tilfsjelser til Loven.
et Bornetillceg (krigs- og Fredsinvalider).
Der maa tilskaas tidligere krigsdeltagere, hvis Er
Der maa indfores Lovbestemmetser, som indeholder
hvervsevne
ved 5l) Aars Alderen er nedsat med 40 pEt.
faste Regler for forlods Beskæftigelse af krigsinvalider.
Begrundelse: Mange krigsinvalider er daarligt stil- en Rente, der svarer kil Aldersrenten for 65-aarige.
Vore Reprcesensanter i hhv. Invalidencevn og Invalede, naar de kun har deres Renteindtcegt at leve af.
Resiarbejdsevnen, som de evtl. er i Besiddelse af, kan de lideraad skal ikke vcere bundne til Tavshedspligt.
(Slut.)
paa Grund af, at Arbejdsmarkedet er overfyldt af fuld-

En Arbejdshei nets Erfaring.
ISletningen: „Alle Ting tjener dem til Gode, som
elsker Gud", er det en Sandhed, som kan udtrykkes saaledes, at Mennesket har det i sin Magt at udnytte selv
de negative Foreteelser i sit Liv.
Man kunde gaa et Skridt videre og sige: „Mennesket
viser sin indre Overlegenhed overfor Skcebnen i Evnen
til at udnytte dens Luner". Man kunde gaa saa vidt
at sige: „Livets bedste Goder og Vcerdier opnaas forst.

naar der gives Mennesket Lejlighed til at hcedre Personligheden ved Overvindelse af Vanskeligheder".
Det er en kendsgerning, at helt raske Mennesker
ofte siet ikke regner med deres Sundhed, medens modscetningsvis de, hvem Livet i denne Henseende hemmede,
har en levende Forstaaelse af det Livsgode Sundhed er.
I Aaret 1914 kom jeg som tysk Soldat med i krigen og kom det folgende Foraar alvorligt til Skade. Den
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Forandring, som Amputationen af mit venstre Ven medforte, Benstumpen er knap 15 cm, var af indgribende Betydning for mig.
Jeg var som Skoledreng en passioneret Vandrer,
kærligheden til Naturen har jeg arvet efter min Far,
som kendte Vej og Sti i sin Barndomsegns afvekslende
Natur. Jeg var Vandrefugl, da jeg forlod Skolen, og
i min Egenskab som Forer, havde jeg gennemstrejfet Mark
og Skov.
Krigens Strabadser og Anstrengelserne under Uddannelsen i Garnisonen havde ikke formindsket, men snarere styrket
mine krcefter, og jeg tcenker endnu paa Marchturene,
der kun blev afbrudt af to til tre Timers Sovn. Man
sov, medens man marcherede.
Dette er min sidste Erindring om mine to Ben.
Saa ramtes jeg af et Skud, der medforte en Infektion, som skyldtes de premitive Sundheds- og Transportforhold, hvorunder vi levede.
Jeg vandrede fra Lazaret til Lazaret, og befandt
mig ved Begyndelsen af 1915 i en fuldkommen ny Tilvcerelse efter Amputationen Juledag 1914. — Jeg begyndte
Invalidens, den enbenedes Tilvoerelfe.
Der syntes mig storre Forskel paa det Menneskes
Tilvcerelse, hvem det ene Ben er berovet, og det tobenede
Menneske, end den der er mellem Dyrs og Menneskers.
De tobenede saavel som de firebenede har deres fulde
Bevægelsesfrihed i henseende til Gang, Lob, Spring og
Dans. Maa de end give Afkald paa Flyvning, raader
de over Stedforandring. Muligheder, der kan tilpasses
efter Forholdene. Betingelsen herfor er Evnen til skiftevis at scette den ene Fod foran den anden, noget der
synes saa ligetil, men som dog er noget stort, hvad man
kan iagtage ved de kravlende Smaaborns Forsog.
Hvilke Forandringer havde nu Amputationen medsort? Blot at jeg rykkede fra den fysisk fuldkomnes over
i Invalidens Tilvcerelse.
Det forholder sig i Virkeligheden saaledes, at Verden
staar os netop saa aaben, som Erfaringen betinger. Vor
personlige Verden er et Udtryk for de Muligheder, vi
har haft for Erfaring og kan saaledes siges at vcere et
Billede af vore opsamlede Erfaringer. Som den Blinde
til en vis Grad lever i en anden Verden end den seende,
saaledes lever den enbenede, Invaliden, i en anden Verden end den fysisk fuldkomne.
Hvad adskiller nu den arbejdshemmede fra de ikkearbejdshemmede?
Forst og fremmest selve Defekten. Den, der blot
har et Ben, kan jo ikke scette Fod foran Fod og derved
skifte Plads. Han er Hemmet med Hensyn til naturlig
Stedforandring. Den naturlige Bevcegelse, som er ham
mulig, er at hoppe ligesom Fuglene; men Invaliden maa
jo rigtignok give Afkald paa Vingerne. Hans Organisme
er ikke tilpasset efter den hoppende Bevægelse; men den
kan lceres. Det raske Bens Muskler indstilles uvilkaarlig
paa Forandring af Bevcegelser, og denne Forandring er
saa omfattende, at Hvirvelsojlen, knoglebygningen og de
indre Organer ogsaa paavirkes. Saafremt intet kunstigt
Hjælpemiddel skaffes, bringes Organismen til at ind- og
omstille sig paa „Hoppeformen".
Jeg havde meget svcert ved at beslutte mig til at
bruge Protese, og jeg har i aarevis gaaet med krykker
og benytter endnu krykkerne udmcerket hjemme og paa
Landet. Naar det paa nogen Maade er muligt, kaster
jeg dem, og bevceger mig naturligt, det vil sige, jeg hopper!
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Der er kun eet. som hindrer den enbenedes, Inva
lidens. naturlige Bevcegelser, og det er Omgivelsernes
Fordom. Det passer sig ikke at hoppe, det virker frastodende, ja, det kan endogsaa synes en Haan mod den
almindelige Maade at bevcege sig paa, og saa er det
dog „det Givne" i Invalidens nye Tilværelse. Invaliden lider meget under det tragiske i Omgivelsernes Opfattelse heraf, underkaster sig for det meste den offentlige
Mening, lader sig „fcengsle" af protesen og ofrer sin frie
Bevægelighed for at synes at leve som den fysisk fuldkomne.
Lad os blive et Ojeblik endnu ved den enbenedes,
Invalidens, naturlige Bevægelsesevne.
Det raske Bens Muskulatur indstilles paa Bevcegelse
ved Hop og Rygsojlen ligeledes. Den enbenede Invalid er
en statisk Fremtoning, hvorimod den fysisk fuldkomne er
at ligne ved en dynamisk.
For den Ikke-Invaliderede finder Bevcegelsen Udtryk
i en naturlig Udlosning, for Invaliden er Bevcegelsen
noget, der er ham paatvunget. Han er bleven til en
Sojle, han er stedbunden, og har han ingen Energi,
forfalder han til Ubevægelighedens Slovsind; da Bevcegelse er noget besvcerligt, giver han Afkald paa Stedforandring. De Gloeder, som vindes ved fri Bevcegelse,
saaledes som Sport, er en Verden, der er spcerret for
ham. Der er kun blevet en ringe Brokdel tilbage af
uhyre mange Muligheder, og hans Tilværelse er blevet
forringet indtil Tilintetgorelse, saafremt ikke Viljestyrken
her gor sig tilstrcekkeligt gceldende. Med Hensyn til
Bevcegelsesteknik kan Mennesket og visse Dyr sammenlignes, medens Invaliden mere og mere er at ligne med
den stedbundne Plante, og Sporgsmaalet: Hvorfor overhovedet rore sig, naar man jo ikke mere kan opnaa
fuldkommen Bevægelighed? er en ikke sjcelden forekommen Fristelse, for alle, som har mistet et Ben.
Den enbenede er i denne Henseende nok saa Haardt
ramt som den enhaandede, for hvem andre af Livets
rige Muligheder er gaaet tabt. Plantens stedbundne
Tilvcerelse er et Stadium, som enhver der har mistet et
eller begge Ben gennemgaar, ja, som for mange bliver
livsvarigt, og som altid faar Indflydelse paa karakteren
og prceger den. Det vil for mit Vedkommende vcere
let at paavise dette saavel ved Prover paa min Hacmdskrift som ved Udtalelser fra den Tid af mit Liv. da jeg
havde begge Ben sammenholdt med Perioden efter at
Invaliditeten er indtraadt. Jeg tcenker ..botanisk" - den
fysisk Fuldkomne tcenker „zoologisk". Det vil sige, jeg
foler mig ligesom „centrumbestemt", modsat det fysisk
raske Menneske, hvis Tanker tager Sigte udefter. Den
enbenedes. Indvalidens, Forhold til Livet ligner Buddistens. Dog er hans Tankevirksomhed Forsog paa at
vinde Erfaring for, hvad han har maattet give Afkald
paa i Naturen.
Det vil dog fore for vidt her at forklare den Forvandling, som en Amputation kan medfore for et Men
neskes aandelige Udvikling, og vi vil derfor holde os til
den fysiske Side heraf.
Den frie Bevcegelsesevne er altsaa blevet overordentlig indskrcenket, og derfor maa en kunstig scettes i dens
Sted. Nu kommer saa Sporgsmaalet: krykker eller
Proteser?
Med krykkerne faar den enbenede tre Ben. Protesen giver ham paa en Maade hans Ben tilbage.
Hvilken Forskel er der paa krykkens og Protesens Virkning? krykkerne holdes fast med Hcenderne. og tillader
blandt andet derved storre Bevcegelighed. Lob og alle
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sammensatte hojere Bevægelsesformer er udelukket, men
da krykkerne er nemmere at frigore sig for, tillader de
en hurtig Overgang til at vcere enbenet, hvilket er
det naturlige, naar man har mistet sit ene Ben. Der
opnaas herved nogle af de naturlige Fordele, som den
fysiske raske har. Ved krykkernes Hjoelp opnaas relativ
stor Bevoegelighed, forudsat, at Invaliden forstaar at
haandtere dem. Jeg bruger mine krykker meget. Mine
ligestillede kammerater har desvoerre bestemt sig til at
lcegge krykkerne snarest muligt efter at have anvendt
dem som forelobige Hjælpemidler. Hvad byder nu Pro
tesen i Sammenligning med krykkerne? protesen ..præ
senterer sig". Den giver Indtryk as fysisk Fuldkommenhed, og det er muligt tilsyneladende fuldkomment at
eftergore det naturlige Ben. soerlig naar Talen er om
lavere Invaliditetsgrad. Men hvorfor vil vi invaliderede
nu fralyve os vor tragiske Skoebne? Fordi vore Medmennesker ikke gerne vil erindres om de Oplevelser, som
er Aarsagen til vor Invaliditet. Jeg kunde tcenke mig,
ak en Nation, der ikke vil skjule for sig selv, Sandheden
om sin egen Skoebne, at for den kunde netop Hoemningen, her er Tale om, faa en moralsk Betydning. Den.
der gaar med krykker, bliver almindeligvis Genstand
for nogen Opsigt, mere eller mindre. Medlidenheden
slaar ham i Mode og saarer ham mere end Lykken. Og
hvorfor Medlidenhed? Hvorfor ikke snarere Abrbodighed
for Skæbnens Tragik!
Hvad angaar Bevoegelsesteknik er der efter min
Formening endnu overordentlig meget at indvende mod
Protesen. Dens Aktionsradius er ved hojere Invalidttetsgrader meget ringe. Den tillader end ikke engang
en uhindret Gang. Man vil med Protesen voere henvist til at bruge krykkestok. Hvis jeg til Eksempel vil
tage Trapperne paa Banegaarde, maa jeg som en lammet famle mig nedad langs Geloenderet. Med krykkerne
er jeg i Stand til at optage en konkurrence med enhver
Ikke-Invalid, men min protese loenker mig. Jeg sloeber
ved hvert Skridt, jeg tager, paa en dod Voegt af 4 kg,
de bedste Proteser vejer 5—6 kg —. og jeg maa stadig
forbruge nogen Energi alene for Transport af Benet.
Til de ovrige Ulemper kommer Bandagens Modstand.
Jeg sveder af den sioerke legemlige Anspoendelse, og
Bevoegelse er langt fra nogen Nydelse og slet ikke Udlosning af overskydende Energi. Bevoegelse er Arbejde
og under visse Forhold Smerte. Maaske er jeg dog
som Folge af min Trang til Bevægelighed noget fordringsfuld og foler Manglerne ved Protesen soerlig stoerkt.
Der ligger en stor Opgave for Teknikken i at lose
Invalidens Bevoegelsesproblem indefra og ikke omvendt.
Nu er Protesen kun et Aftryk af det normale Ben, og
den er ikke ndkoenkt med Bevoegelsesteknik for Oje, men
fornemmeligst lagt an paa Udseendet, og ret beset staar
Troebenet i teknisk Henseende over det efterlignede kunstben, men ganske vist, Troebenet præsenterer sig jo ikke.
fordi det stoder an imod Omgivelsernes oestetiske Fornemmelser. Det er isoer Manglen af en Fod, der gor
Troebenet umuligt.
Hvilke Bevægelsesmuligheder byder nu krykker.
Min Gang er noesten lige saa let som det fysisk normale Menneskes. Jeg har for ikke loenge siden foretaget
Ture, hvor jeg har voeret flere Dage undervejs paa krykker, og jeg tilbagelagde 20—25 km pr. Dag. ligesom jeg
ogsaa foretog Bjergbestigninger. Jeg vandrede en Vinker paa Snesko over de tilsneede Riesengebirge og tog
selv de stejle Skroenter. Dekte er. hvad Brugen af kryk
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ker kan gore en tjenlig til. Desuden kan jeg ligesom enhver
anden ..Vandrefugl" boere min Rygsoek. Jeg har kort
sagt vundet adskilligt af min tidligere Vandregloede, en
Del af min gamle Verden, og dog er denne Gloede ny.
lige erobret.
Hvad mere er der. som krykkerne byder paa? Jo,
jeg loegger dem, naar Forholdene tillader det, og benytter dem iovrigt under Udsorelsen af mit Arbejde.
Dette kan jeg dog ogsaa udfore med Brug af Protese,
dog betinger Anvendelse af Proteser fortrinsvis siddende
Stilling og nodvendiggor kunstige Hjoelpemidler, Mekanik
i Stedet for fri Bevoegelse.
Jeg har paa romantisk Nybyggervis selv bygget
mig et Rige, flyttet mange kubikmeter Jord, efter en
Brandulykke rejst min egen Hytte og selv sloebt Troe sam
men og tilhugget det. Min Sejr i Kampen med Skoebnen
fejrede jeg, da jeg blev foerdig med det vanskeligste Arbejde, jeg nogensinde har udfort — nemlig at rejse Tagrygningen, som jeg selv havde tomret.
Jeg er nu beskoeftiget med Gartneri, et Erhverv, der
rummer mangfoldige Muligheder for Bevoegelse, ogsaa
selv, hvor det drejer sig om den enbenede Invalid, blot
han har Mod til at vedstaa sig en Invaliditet og drager
Konsekvenserne heraf. Gor han det, vil han ikke mere
oengstelig toenke paa at ..lignes ved" den fysisk fuldkomne
men bruge alle de Hjoelpemidler, som hans Legeme byder
ham, og han vil ved Hjoelp af krykkerne ove sig selv til
den noesten fuldkomne Foerdighed.
krykkerne giver mig saaledes ogsaa Evne til at kunne
boere. Jeg er i Stand til at boere Spande og kurve —
ikke blot tomme, men fyldte — og ikke blot over korte,
men endda over lange Stroekninger, og jeg har herunder
Hoenderne fri, idet jeg blot bevceger krykkerne ved anvendelse af Armhulens Muskler og styrer med Tommelfingrene. Jeg er i Stand til at udfore alle de Arbej
der, hvorunder der kan opnaas Stottepnnkt, saa at det
bliver lettere at staa op — saaledes f. Eks. Savning.
Ofte tager jeg dog en Stol til Hjoelp og saver siddende.
Ved Arbejdet i Drivbedene loegger jeg krykkerne. Jeg
vandrer staaende paa et Ben, og flytter mig per Hop.
Jeg haandterer de vanskelig haandterlige Mistboenkvindner
ved ak sidde paa Hug. Flytning af Mistboenkrammerne
sker paa en besiemk Maade, og jeg har saaet stor Foer
dighed i at haandtere dem. Paa tilsvarende Maade
haandterer jeg ketcheren; ogsaa her goelder det om at
finde Stottepunkt for Bevoegelsen, og jeg sorger for ak
faa Ligevægtspunktet saa noer Jorden som muligt, idet
jeg soetter mig paa Hug.
Jeg har ingen soerlig Vanskelighed ved at udfore
Plantning. Herunder bliver Bevoegelsen den samme, som
naar man kravler. Jeg har under denne Arbejdsmaade
endda en Fordel fremfor den fysisk normale, og saaledes
som ogsaa ved Brondgravning. hvoraf jeg har udfort
flere. Dette Arbejde udfores fortrinsvis i sammenkrobet
Stilling, og saadant Arbejde er folgelig mindre vanskeligt
for den der kun har et Ben. — Skal jeg bruge Ajlepumpen, finder jeg Stottepunktet ved at soette krykken
ind ved min ene Side. — Vi er gaaet ud fra Defekten
og Bevoegelser i Almindelighed og er kommet til det
soerlige.
.
Det vilde nu voere fristende at fortsoette i begge
Retninger, og der vilde i saa Fald blive meget mere at
fortoelle, fordi et Menneske, naar han mister det ene eller
begge Ben, flyttes fra en Verden over i en anden, hvor
han oplever Livets Hoendelser bevidst.
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Vi vil imdlertid begrcense os til det anforte; men
sluttelig vil jeg dog understrege, hvad jeg begyndte med
at sige: hvad et Menneske saar ud af sin Defekt er en
Sag, der er ashcengig af hans Viljes og Tros Indstilling.
Der findes mange Muligheder til at mildne eller ophoeve Virkningen af en Defekt. Det henhorer saaledes
under den sociale Forsorg at hjcelpe den arbejdshemmede
med Supplement af en eller anden Art; men en protese
er kun en meget mangelfuld Erstatning, og en Forbedring
er her hojst paakrcevet.
Man burde give Invaliden Lejlighed til forst at udnytte sin naturlige Bevægelsesevne og nedbryde den al
mindelige Fordom mod krykken, saaledes at Krykke-In-
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validen kan komme i fri Virksomhed i Byen som paa
Landet.
Endelig bor moderne Foerdselsmidler saaledes som
Motorkoretojer voere til overkommelig Anskaffelse for Invalider med reduceret Bevægelsesevne. Ingen vil bedre
end disse forstaa at vurdere disse Midler til Opuaaelse
af relativ Fuldkommenhed i Henseende til Bevægelses
evne.
Det er Folelsen af at vcere „lukket ude", „stedbundet"
den alene virker nedslaaende paa Invaliderne. Mange
resignerer i Stedet for modigt at gore Modstand og vinde
Sejer.
Efter Vanforebladet.

Hovedbestyrelsesmsde i Vojens
Sondag, den 25. Oktober 1931.
Til Stede var: Andresen-Tonder, Mortensen-Haderslev, M. Petersen-Aabenraa, H. Clausen-Sonderborg, H.
Petersen-Sonderborg. Friedrichsen-Toftlund. Hartkops-Lognmkloster. Simonsen-Bolderslev og Suppleanterne Fru
Schulh-Haderslev og Fru Sorensen-Sonderborg.
Formanden Fr. Andresen, Tonder aabnede ved 9Tiden Modet og bod de modte Hovedbestyrelsesmedlemmer
velkommen. Alle havde givet Mode. Den fremlagte
Dagsorden blev vedtaget.
1. Beretning om den nnvcerende Stilling angaaende
2Endringer af Lov Nr. 100.
Formand Fr. Andresen aflagte Beretning over det
Arbejde der er bleven gjort for vor scelles Sag siden
sidste Gang Hovedbestyrelsen var samlet ved Fcellesmodet
i Tinglev. De vigtigste Ting var vore Medlemmer
bleven underrettet om gennem vort Medlemsblad „KrigsInvaliden", saaledes at Medlemmerne jo er noje i kontakt med hvad der foretages af Interesse med Hovedbestyrelsens Arbejde og om alk hvad der opnaas af
Resultater. Han indrommede. at der var gaaet en forholdsvis lang Tid siden Delegeretmodet i Tinglev uden
at man var kommen videre; men her var det ikke vor
Skyld men Forhold som imidlertid er indtruffen og som
vi ikke har voeret Herre over. Efter den sidste Med
delelse fra Socialminister Steincke og de Indlceg fra
Rigsdagsmandene Pastor Schmidt og P. Mortensen i
i Dagspressen, kan man forvente, at inden loenge vil
Socialminister Steincke tilkalde Hovedbestyrelsen til en
Forhandling.
Formanden oplyste ligeledes, at Socialministeren i
samme Skrivelse as 15. Oktober d. A. havde lovet, at der
ved Anscettelser af Personalet ved Augustenborg Sindssygeanstalt vilde blive taget Hensyn til krigsinvalider.
Efter en lcengere Diskussion godkendes Beretningen
samtidig med at Hovedbestyrelsen tilkendegav at have
fuld Tillid til Formandens Arbejde.
2. Behandling af Understottelsesandragender.
Der sorelaa enkelte Andragender om Underskottelser,
hvilke man i videst mulig Omfang, saavidt Forholdene
talte derfor, bevilgte en lille Hjoelp.
Et Forslag om et Fcellesstcevne i Flensborg.
I en Skrivelse fra ..Reichsbund der kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen, Gau
Schleswig-Holstein" med Forslag om i Aaret 1932 sammen med vor Forening i Fcellesskab at foranstalte et

Foellesstcevne il Flensvorg,
Flensborg, loges
toges efter en kort Behandling til Efterretning og vil blive fremlagt til Behandling
paa noeste Fællesmode i Tinglev.
3. Hovedkassereren giver en Oversigt over Foreningens okonomiske Stilling, jfr. § 14 i Centralforeningens
Vedtcegter.
a) Foreningens Regnskab. H. Mortensen gav en
Oversigt over Foreningens okonomiske Stilling siden Fcellesmodet i Tinglev. Regnskabet balancerede med
7 555,29 kr. og udviste en Kassebeholdning paa 101,70 kr.
IAktiver raader Foreningen pr. 23. Oktober d. A. over
en Formue paa 8 873,08 kr. Regnskabet blev enstem
migt godkendt.
b) Blomsterfonden. Ogsaa dette Regnskab fremlagtes
af Hovedkassereren H. Mortensen. Der foreligger en
Bankbeholdning pr. 23. Oktober d. A. 8292,55 kr. Af
Regnskabet fremgik tydeligt at der stadig indgaar Afdrag,
og ser man tilbage siden den 13. September 1930, hvor
der da var en Bankbeholdning paa 6137,85 kr. vil man
se, at Bankbeholdningen i Lobet af et Aarstid har foroget sig med 2154.70 kr. Ogsaa dette Regnskab kunde
Hovedbestyrelsen sanktionere.
4. Eventuelt.
Herunder drosledes forskellige Foreningsanliggender
der blev taget til Efterretning. Det udmcerkede Mode
sluttedes ved 2^ Tiden.
I Tilslutning til Hovedbestyrelsesmodet blev der af
holdt et af Afdeling Vojens arrangeret offentlig Mode
samme Dag og Sted Eftm. Kl. 3. hvortil der havde indfundet sig en ret talrig Forsamling. Formaalet med
dette Mode var at klarloegge den gamle Forenings Arbejde og at tilbagevise de af den nyoprettede Forening
„de forurettedes" Beskyldninger mod vor Forenings
Ledere.
Modet fik et udmcerket Forlob og vil vistnok have
bidraget til at flaa den ny „forurettede" Forening ud af
Marken.
Vi gengiver her en Artikel fra dette Mode, som
Dagen efter var indtrykt i „Jydske Tidende":
krigsinvalidernes Mode i Vojens.
Gnidninger mellem de to Invalideforeninger
soges fjernet.
Krigsbeskadigede fra de sonderjydske Landsdele holdt
som meddelt Mode i Sondags i Vojens. Foreningens
Formand, Ar. Andresen, indledede sin Redegorelse for
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Foreningens Arbejde med at mindes de 178 russiske Krigs
fanger. der hviler i Sønderjyllands Jord, og for hvem
der samme Dag holdtes Mindegudstjeneste i ksbenhavn.
Formanden beklagede, at Revisionen endnu ikke var af
sluttet og meddelte, at den sidste Skrivelse fra Ministeriet
om Krigsinvalidernes Ansoettelse ved Augustenborg Sinds
sygehospital var dateret den 15. Oktober. Ministeriet havde
deri lovet at fremskynde krigsinvalidernes Sag saa meget
som muligt. Bebrejdelserne mod Bestyrelsen for at have
sovet, var derfor uberettigede.
Under den paafslgende Diskussion foreslog Thomsen,
Haderslev, at krigsinvalidernes Blad skulde bringe de
officielle Bekendtgsrelser om Stillinger, der er passende
for Invalider. Kormanden oplyste, at hovedbestyrelsen
havde taget Sagen op.
Vanskelige Forhold i Invalideraadet.
Viggo hansen, Haderslev, tog skarpt til Orde mod
Angrebene fra den «ny" Forening. Videre sremhoevede
han Vanskelighederne ved at faa Lcrgerne til at erkloere
om mange Sygdomme, at de skammede fra krigen. A. Eks.:
En Mand med Anloeg til Sindssygdom indkaldes. Sygdommen bryder nu ud efter et par Dages Ophold ved
Aronten. her er krigen Aarsagen til denne Mands
Sygdom.
Et andet Eksempel: En Mand faar Erkloering for
at voere 80pEt. Invalid. Hans Helbred er svoekket og
kort efter dsr han af Lungebetændelse. Han efterlader
sig Enke og otte usorssrgede Born. Spsrgsmaalet om
Underststtelse til denne Enke afvises mod min kraftige
Protest;
Saalomge Forholdene i Invalideraadet er. som de
er nu, kan intet forandres, hverken af den nye Forening
med sit brovtende Sprog eller af mig med mit saglige
Indlceg.
Foreningens gode Indflydelse paa Lovgivningen.
Mickalsky, Haderslev, mente ikke. det var uden Grund,
der taltes store Ord. naar man efter 10 Aar ingen Statte
kunde faa.
Zimmermann, Haderslev,: Der er ingen der godkender Invalidencevnels Foerd. Det, vi beklager, er kun,
at man tilsmudser vore Repræsentanter.
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Nissen, Haderslev: Jeg vil give det Raad, at vore
Forhandlinger sker sagligt.
Andresen. Tsnder: Jeg maa fastholde, at man ikke
angriber enkelte Personer; det er Systemet og ikke Personen, det er galt med. Danmark har overtaget Forpligtelsen til at slotte os, og det skal ikke voere os, der
er taknemlige over for Samfundet; men det skal voere
Samfundet, der skal vise Taknemlighed over for dem, der
har mistet Farligheden og over for Enkerne.
Kontorbeskyrer Mortensen, Haderslev, udtalte, at
Krigsinvaliderne har Grund til at voere utilfreds med
Nedskoeringen, men derfor var der ingen Grund til at
tilsmudse Invalideforeningen.
Med hensyn til Beskyldningen om, at der var brugt
14 000 kr. til det internationale Arbejde passede det ikke.
Der var i de sidste fire Aar kun brugt 1 300 kr.
hovedbestyrelsen har haft Indflydelse paa Lovgiv
ningen. Ved den nye Lov bestemmes, ak Tjenesiebeskadigelse er lig krigsbeskadigelse. Desuden er Enke- og
Bornerenten forhsjet, og Affindelse ved Indgaaelse af
Abgteskab er ligeledes forhsjet.
De forskellige Lokalafdelinger har ogsaa slottet Invatiderne; saaledes i Ssnderborg med 30000 kr. og i haderslev med 13 000 kr.
Invalideraadet har haft 169 Sager til Behandling,
og deraf er ca. 35 pEt. bevilget. Jeg tror at kunne sige,
der er gjort en lille Smule!
Vi har klare Linier, og vi vil naa saa vidt, at alle
staar i vor Organisation. (Stoerkt Bifald.)
De „Utilfredse" bsr tcenke sig om.
Jepsen, Haderslev, gav Oplysninger om Arbejdet i
Foreningens kontor i Haderslev.
Paulsen, Sommerstedt, forsvarede den nye Forening,
hvorimod Hans Petersen, Ssnderborg, hoevdede, at den
nye Forening havde slaaet meget itu.
Zimmermann henstillede til de „Utilfredse" at toenke
alvorligt over det, de her havde hsrt, og opfordrede alle
til at melde sig ind i den gamle Forening.
Model sluttede med et kraftigt Leve for den gamle
Forening.

Die Drei im Tank.
Der Etat civiN) hatte das Antlitz eines seltsamen
Untiers, er war auch wie ein grausiges Nachtwesen, das
den Männern, die unter seiner Herrschaft standen, die
Begriffe von Recht und Unrecht verwirrte; gar seltsames
Gerede ging über einen französischen Soldaten der WachMannschaft, der einmal dabei betroffen wurde, wie er
feuchte Geldscheine in der Sonne trocknete. Aber das
waren Einzelfälle; trotzdem bot das Leben so viel des
Absonderlichen, daß sich die Grenzen von Tun nnd Unterlassen nach den im gewöhnlichen Dasein geltenden Unterscheidungen oft genug verwischten.
So stöberten an einem Sonntage Gefangene des
Etat civil jenseits der Miette in Unterständen und Gräben
umher.
Etat civil
Behörde, die die bürgerlichen Eigenschaften der gefallenen Soldaten festzustellen hat. Deutsche Kriegsgefangene mußten
vom Waffenstillstand bis zur heimkehr im Auftrag dieser Behörde das
Kampffeld absuchen und die Toten auf Sammelfriedhöfeu beisehen.

Dort standen einige zerschossene Tanks.
Einer war noch gut erhalten, nur die eine Seite
hatte ein Geschoß aufgerissen und die Ränder des Ein
schusses zu sonderbar gebogenen Fetzen gewunden. Bald
bildete sich eine Gruppe um den verrosteten Sturmwagen,
und die Leute fingen an, das stählerne Kampftier zu
untersuchen; teils aus technischem Interesse, teils aus
Neugier.
Einer kletterte auf die Oberfläche und schaute durch
einen schmalen Sehschlitz in das Innere.
Plötzlich rief er: «Da fitzen drei Tote drin!"
Die Männer, die herumstanden, horchten auf. Einige
fluchten und wollten weitergehen, andere bekamen einen
neugierig harten Blick. Obwohl sie das Grauen kannten,
übte es immer wieder eine geheimnisvolle Anziehung auf
sie aus. Ihre abgestumpften Nerven witterten eine neue
Absonderlichkeit. Sie lachten...
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Einer sagte: „Geduldige Kerle da drin! Sitzen schon
jahrelang und warten auf uns."
Ein junger Blonder schwang sich ebenfalls auf den
Tank, schaute durch die Ritze im Stahl. Dann sagte er:
„Rom de Dieu, der eine ,macabe' hat eine Erkennungsmarke um das Handgelenk..." und nach einer Weile:
„Eine goldene Uhrkette hat er auch noch."
„Die Kerle müssen raus!" meinte der lange Unter
offizier. „Sie sitzen schon lange genug in Regen und Wind.
Ein anständiges Grab haben sie doch endlich verdient."
Da rief der junge Kerl von oben herab: „Raus
müssen sie! Wir sprengen die Kiste auf!"
Der Unteroffizier steckte vorsichtig den Kopf durch
das Einschußloch an der Flanke des Tanks. Langsam
zog er sich wieder zurück.
„Verdammt! Da ist gerade der ZNotor! Aber man
kann den einen Kerl sehen. Ist bloß ein Gerippe mit
Lumpen drum. Sonderbar, daß die Erkennungsmarke
noch nicht von den mürben Knochen gefallen ist."
Der nächste steckte den Kopf hinein.
Die beiden oben auf >dem Tank kletterten nun herunter.
Handgranaten wurden gesucht.
Alle arbeiteten sie eifrig.
Bald lag eine geballte Ladung unter dem Vorderteil des Sturmwagens. Eine Stielhandgranate wurde
unter der Sprengladung festgeklemt und ein langer Telephondraht an die Abreißschnur geknüpft.
Der Schwärm verschwand in einem Schützengraben,
duckte die Kopse, einer riß an dem Draht.
Fünfeinhalb Sekunden...
Da — die Sprengung brüllte auf, es war wie ein
schrilles, stahlklingendes Reißen.
Der Qualm verzog sich und wehte träge durch den
Sonnenschein.
Kopfe lugten über die Grabendeckung.
Nun standen die Leute, die Hände in den Taschen
und die Zigaretten im ZNundwinkel, wieder um den Tank.
Er lag wie vorher. Die Sprengung war wirkungslos verpufft.
«Tüchtige Schrammen hat er aber doch abbekommen,"
sagte der Unteroffizier. «Die ,macabes< wollen in ihrer
Sargkiste bleiben!" lachte ein anderer. Die Sonne stand
sommerwarm am Himmel und schaute auf diese ZNänner,
die aussahen, wie vom Kriege vergessene Landsknechte,
die plötzlich wie Gespenster am hellichten Tag aus zerfallenen Gräben gestiegen.
..Verdamm' mich!" sagte der junge Kerl, der vorhin auf den Tank geklettert war. „Die Kiste rührt sich
nicht."
„Da muß eine Nitrolyth-Zweizentnermine ran, dann
bekommt daß Ding sicherlich ein Loch!" sagte der Unteroffizier und versetzte dem Tank einen Fußtritt.
„Machen wir!"
„Wie aber die ZNine zur Zündung bringen?"
Die ZNänner um den Kampfwagen schwiegen und

überlegten; sie schauten über das sonnige Land, das trost
los und zerwühlt sich in einsame Weiten dehnte. Harte
Gesichter unter verwegen sitzenden Schirmmützen, schlanke
Gestalten in alten, feldgrauen Rocken, Stiefelhosen und
mattblauen, französischen Wickelgamaschen. Gespenster
des Krieges. Sie schauten wieder auf den Tank. „Ich
hab's!" sagte einer.
„Schieß los!"
„Wir stellen die ZNine aufrecht an den Tank, und
geben Schützenfeuer auf den Zünder. Dort vom Graben
aus!" Er kniff die Augen gegen die Sonne und deutete
nach hinten.
„Famos!" sagte der Unteroffizier und wippte sein
kleines Stöckchen gegen das Bein.
„Dabei kann man einen Brocken an den Kopf bekommen."
„Tu deinen Schädel weg. wenn du Angst hast!"
Alle lachten. Schnell und grob.
„Also los!"
„Und das Biest wird jetzt aufgerissen, der ZNine hält
er nicht stand!"
Bald knatterten Schüsse aus dem Graben, klatschten
klingend aus die ZNine und den Panzer des stählernen
Sarges. Viele Geschosse zwitscherten als Querschläger
durch die Luft.
Plötzlich... ein zerreißendes, Helles krachen, eine
riesige Qualmwolke.
Die ZNänner im Graben duckten sich, drückten sich
an die Wand. Stahlfetzen wirbelten durch die Luft, Erd
brocken regneten nieder.
Wie eine große Wetterwolke stand der geballte Rauch
der Explosion im Sonnenschein, schwebte langsam davon.
Die ZNänner stiegen aus dem Graben und näherten
sich der Stelle, wo der Tank gestanden.
Ein großes Loch war da, zerrissene Stahlfetzen lagen
umher; die ungeheure Sprengkraft der Tlitrolyth-ZNine
hatte den Tank einfach in die Luft geblasen.
Der Unteroffizier sagte: „Jetzt sind sie nicht einmal
mehr unbekannte Tote — die armen macabes." Er
schnippte mit den Fingern in die Luft und starrte reglos
in den Sprengkrichter:
«Wer weiß darum..."
«Die schöne Uhrkette," meinte ein anderer.
Der Unteroffizier wandte langsam den Kopf und
schaute den ZNann schräg an. Dann spuckte er auf den
Boden und sah wieder geradeaus.
«Das konnte man sich doch denken, daß die ZNine
die ganze Kiste zerreißen würde!"
«Rachher seid ihr alle schlau!" sagte der Unteroffizier
und drehte sich sorgfältig eine Zigarette.
«Na los!" Langsam gingen die ZNänner davon. Ihr
Lachen, Reden und Fluchen klang in den stillen Sommerlag. — Etat civil . . .
(Aus Ziese: «Das unsichtbare Denkmal." Frundsberg-Verlag, Berlin.)
kekanlttinZ

^ ZnoMelonsuleulkinloret sm Haderslev Vy og Amt ^

sk (ZiZt, Isckias, ^U8kel-, I^ecl- oZ KnoZleIi6e>8er.

°

^

I^8bsäe,

°
°

c1ere8

o

Väer krigsinvalider oZ kalänes Merlsäte
Zratis VejleänillA vA kaaä i kentesaxer m. m.

o

kontortid 9—12 og 2—4, Lordag, 9—12

^

Storegade 88 (Amtshuset)

-

Telefon 1092

^eälenimer

Agiter for „krigs-Invaliden"!

oZ
sk foreningen

paaroren^e, Iivor

Llektriske

ester I^seZeoräination.
for

KnZsbeskacljZeäe

Invsliäensevnet

eller

p. p.

oZ

8)?Zeks88en

ikke ^äer noget VeäerlsZ for ovensnfsrte I^iäelser, ksn ve6
k^orevisninZ

st

cleres ^eäIem8boZ kaa

Aftale.

LekanälinZer

N. NLNMNQ - I^seZegutoriseret ^388sr lasset Z4

efter

Telefon 480

„Krigs-Invaliden"

Side 64

Nr. Z

Ledige Stillinger
ved Sindssygehospitalet i Augustenborg.

Sonderborg Amtsorganisation

Der er opslaaet to Stillinger ledige ved Sinds
sygehospitalet.
Ansogninger til den ene som Undermaskinmester,
hvis Grundton paa 2670 kr, er stigende hvert tredje
Aar med 390 kr. til 3 750 kr., stiles til Indenrigsministeriet og indsendes gennem Sindssygedirektoratet.
Den anden Stilling er som Bogholder. Ansogninger stiles til kongen og indsendes til Indenrigsministeriet. Grundlonnen er 4800 kr. stigende til
6 600 kr.

Vi bringer nedensiaaende Trcekningslisten over de udtrukne Gevinster der blev bortloddet ved vor Basar den
31. Oktober og 1. November d. A. Gevinsterne bedes
afhentet hos Hans Petersen, Bjerggade 25, Sonderborg
inden den 1. December d. A, da de ellers vil tilfalde
Foreningen.

Ledige Embeder i Folkeskoten.
Et nyoprettet Embede som Tredjelcerer ved Benlose
Skole i Benlose kommune opslaas herved ledigt.
Grundlon 2 220 kr. med de til enhver Tid goeldende
Tilloeg og Aradrag. Anordningsmoessig Bolig med
Have.
Ansogninger, skrevne paa Skema og stilede til Skoledirektionen for Ringsted og Alsted Herreder, sendes inden
den 1. December til Provst Norgaard, Aorslev pr. Haslev.

Vojens Afdeling

I

afholder (^aasespil Ssndag, den 8. November 1931,
Aften kl. 8. paa Pauli s Hotel i Vojens.
Xoln 0Z vin<ä Jule-(Caasen.
Alle Medlemmerne bedes herved indtrængende om,
at aive Mode, da vi derved i Acellesskab sigtter vor
Afdeling.
Overstadet gaar til Afholdelse af en Juletræsfest.
Bestyrelsen.
Aleääelelse kra Invaliclensevnet.
Konsultation for militsers Invalider og saadannes efterladte samt l^enteansogere vil af en Udsending fra Xsevnets
Kontor i I^oVember Hlsaned I9ZI blive afboldt i:

Haderslev, ^mtsliuset,
den 5., 12., 19. og 26. Kl. 14-n

Aabenraa, Sygekassens Kontor, SsnderZade 12,
den 3., 10., 17., og 24. Kl. 14»«.
I'snder, Amtskuset. den 13. og 27. Kl. 14 so
tinglev, l^inZleVkus, den 20. Kl. 16^
I^gZumkloster, Hotel KoFal, den 11. Kl. 15^.
^oktlunä, k^rosek' ttotel, den 18. Kl. 16^.
KsddinZ, tlotel KsddinZ, den 7. Kl. 14
Invalider og efterladte, samt Kenteansogere, som onsker
at gore Lrug af disse Konsultationer, maa senest 2 Dage inden
den Dato, paa bvilken de agter at give ^Isde, meddele Invalidenssvnet i Londerborg, til kvilken Konsultation de agter at
give ^sde, for at Vedkommendes ^kter kan blive medbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Ved kvilke der ikke er I^ejliZked
til at blive IseHeunderssSt — afboldes kun, for saavidt I^ssvnet
rettidigt modtager Anmeldelser til samme. Invalidensevnet.

§)ss Slags Gummisodtoj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.
m. Moller - Brohovedvej z - Sonderborg

Den store Bortlodning.
1. Gevinst Nr. 872
2941
2.
34
3.
»
2581
4.
2619
5.
2665
6.
1515
7.
1335
8.
,
102
9.
1596
10.
55
11.
1959
12.
1321
13.
2669
14.
1107
15.

16. Gevinst Nr. 69
17.
2460
18.
„
403
716
19.
„
20.
1735
21.
2016
22.
2508
23.
„
1147
24.
2790
25.
553
26.
624
929
27.
28.
437
29.
..
45
30.
„ 1048

Den lille Bortlodning.
1 Dnkkevogn med Dukke Nr. 71. 1 Drengecykle Nr. 219

Vorttodning paa Adgangskortet.
Lordag 1 ff. Oliemaleri Nr. 451
Sondag 1 ff. Oliemaleri Nr. 2437
Gcette-konkurrence.
Aalens Lcengde er 95,7 cm, Vinder Ar. 258 med 95,5 cm.
2Erternes Antal er 2133 Stk. Vinder Nr. 303 med 2100 Stk.
Til Oplysning kan vi underrette Medlemmerne om.
at ogfaa denne Basar blev vellykket, og vil bringe et
pomt Overskud.

T a k si g e l s e.
Alle dem, der har stillet sig velvillig til Raadighed
ved vor Basar, baade under Opbygning i Salen og for
anden Hjoelp under Basaren, og for alle skcenkede Gaver
meddeler vi herved vor bedste Tak.
Udvalget.

Bekendkgorelse.
For at imodekomme et toenge ventet Snske, der
paany blev fremsat paa vort sidste Amtsorganisations
Delegerelmode den 11. Oktober d. A., om Oprettelse
af et kontor for krigsinvalider og Aaldnes Efterladte
for Sonderborg Amt, meddeler jeg undertegnede herved, at jeg fra og med 1. November d. A. uden
Vederlag vil vcere alle krigsinvalider og Faldnes
Efterladte behjcelpelig ved Affattelse as Ansogninger
til Jnvalidencevnet og Raadet, ligesom jeg vil yde
Bistand med Vejledning og Raad i alt hvad der vedrorer Rentesager.

H. Clausen,
kastaniealle 6 St. Sonderborg.

.krigsinvaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg. kastaniealle6. St.; udkommer een Gang maanedlig. og koster 15 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af ..Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. C. Eggerts Bogtrykken. Sonderborg. Telefon 24S.

HMS'Juvaliü^
SV

Medlemsblad
for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
!!!«!»»»«»«>!>

Ar. S

« «i

Sen 1. December 1SZ1

8. Aargang

Vor Deputation hos Socialminister Steincke.
Som bekendt saa blev hovedbestyrelsen tilkaldt til
en konference Lsrdag, den 7. Aovernber d. A. med
Socialminister Steincke om de Mndringsforslag, som vor
Organisation har tilstillet Socialministeriet, til Abndring
af Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924.
Hovedbestyrelsen var reprcesenteret ved: Formanden
Ir. Andresen-Tonder, Hovedkasserer H. Mortensen-Haderslev, Tlcestformand ZN.Petersen-Aabenraa, Sekretcer H.Elausen-Ssnderborg og Enkefru Schulz-Haderslev.
I Modet med Hr. Steincke deltog envidere Departe
mentschef Lassen og Ekspeditionssekretær Bardenfleth.
Forhandlingen, der varede over 3^/2 Time. fandt
Sted paa Hr. Steinckes Iniativ for sammen med Organisationens Reprcesentanter at gennemgaa de enkelte Punkter
i vort ændringsforslag forinden den endelige Behandling
af Forslaget i Rigsdagen fandt Sted. Den endelige
Aoretrcede vil vor Organisation forsi faa, naar Forslaget
gaar til Udvalgsbehandling, hvorfor vi denne Gang ikke
vil referere objektivt, men kun indskroenke os til at gen
give de forskellige Referater fra Hovedstadspressen og
Jydske Tidende.
Det forste Skridt er taget og det noeste vil forhaabentlig folge kort efter, saa at den Opgave, vor Organisation her har at lose, snart vil vcere lost. Vi haaber
paa, at vi maa opnaa de bedste Resultater og at vi maa
faa en tilfredsstillende Aorsorgslov.
En Betingelse sor os er dette, at alle der skarer sig
om vor Organisation gor sig det klart: „At det der
lover godt for Fremtiden, er at vi ser og tcenker klart",
og at vi staar fast sammensluttede og enige gar ind i
det vi krcever og virker for:
„De Efterladtes og krigsinvalidernes okonomiske
og sociale Ligestilling med vort Samfunds ovrige
Borgere".

Dagens Ryheder skriver:

Krigsinvaliderne hos Socialministers Steincke.
De krcever en Forhojelse af Enkerenten og storre
Indflydelse i Invalideraadet.
De ssnderjydske krigsinvalider koster nu 3 Millioner
kroner aarligt.
Reprcesentanter for de ssnderjydske krigsinvaliders
Organisation, Foreningen af ssnderjydske krigsbeskadigede
og Faldnes Ffterladte, havde i Gaar en langvarig Konferrence med Socialminister Steincke om de krav om
bedre Vilkaar, som krigsinvaliderne rejste forste Gang i
1926 og gentog i Fjor i en fcxrlig Henvendelse til Re
geringen. Da den nugoeldende Krigsinvalide-Forssrgelse
blev gennemfort i 1924, kostede Loven 5 Millioner kr.
nu er Statens Udgifter til de ssnderjydske krigsinvalider
og deres Efterladte godt 3 Millioner Kr. aarlig. Denne
betydelige Nedgang i Udgifterne skyldes vel i nogen
Grad de faldende konjunkturer, men iscer den Nedskcering
af Enkerenten fra 125 til 69 kr. maanedligt. der har
fundet Sted Tid efter anden, krigsinvalidernes Organisation snsker nu en Forhojelse af Enkerenten og en Rcekke
2Endringer i Invalidelovens Administration, af hvilken
de vigtigste er kravet om to Reprcesentanter i Stedet for
en i Invalidenoevnet i Ssnderborg og i Invalideraadet
her i Byen, til hvilken Ncevnets Afgorelser kan appelleres. Invalidencevnets Formand er Stiftamtmand Lundbye i Haderslev og Raadets Formand tidligere Departementsches Jacob Hansen, krigsinvaliderne onsker end
videre, at Afdelingskontorerne i Ssnderborg, Aabenraa
og Tsnder, der nu er nedlagt, genaabnes.
Ikke stor Udsigt til Forhsjelser.
Konferencen i Gaar fandt Sted paa Hr. Steinckes
Initiativ, krigsinvalidernes Organisation var reprcesenteret
af Formanden, Raadmand Fr. Andresen-Tonder, Hovedkassereren, kontorbestyrer H. Mortensen-Haderslev, Enkefru H. Schultz-Haderslev, Forretuingsssrer Al. PetersenAabenraa og kontorist H. Clausen-Ssnderborg. Social
ministeren forelagde de Delegerede et Udkast til Abndrin-
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ger i den nugældende Lov. der antagelig foreligges
Folketinget i denne Samling. Der var paa adskillige
Punkter Enighed mellem Ministeren og Invalidernes
Repræsentanter, men i hovedsporgsmaalet, Enkerentens
Forhojetse, stod de to Parter hinanden temmelig fjernt.
Ministeren lod de Delegerede forstaa, at det i disse krisetider vil vcere uhyre vanskeligt at gennemfore kravet
om hojere Undersiottelse, og da slet ikke til det oprindelige
Belob paa 125 Kr. maanedlig.
Tiltagende Aro mellem Invaliderne.
Invalidernes Repræsentanter gjorde heroverfor gceldende. at andre Landes Udgifter til Invalide-Forsorgelsen
er stigende og Danmarks alene faldende, og fremhævede,
at en Forhojelse af Enkerenten er nodvendig. I de
seneste Aar har der mellem de sonderjydske Krigsinvalider
ytret sig en tiltagende Utilfredshed, der har fort til Dan
nelsen, af en Oppositions-Organisation, hvis Agitation
yderligere stimulerer Uroen.
Der er nu godt 4000 krigsinvalider og Efterladte
i Sonderjylland, og den storste aarlige Understottelse —
for Blindhed eller sicerk Amputation — er 2300—2400 kr.
Berlingske Tidende skriver:
Den nye Forjorgelseslov for sonderjydske Krigs-Ofre.
Et fire Timer langt Mode mellem Socialministeren og
de krigsramtes Repræsentanter.
Den stadige Utilfredshed mellem sonderjydske krigs
invalider og faldne Sonderjyders Efterladte synes nu ncrr
Bilæggelse gennem den af Socialminister Steincke bebudede Ordning af de krigsramtes Forsorg. I hvert Fald
fik Socialministerens Forslag en meget velvillig Bedommelse, efter at Ministeren i et sire Timer langt Mode i
Socialministeriet havde gennemgaaet og diskuteret sit udarbejdede Lovforslag med Reprceseutanter for de fonderjydfke krigsofres Hovedorganisation.

Om Vanfsreforsorg.
Personer, hvis Arbejdsevne paa Grund af aandelige
og legemlige Defekter er nedsat, kaldes set fra et socialt
Synspunkt sor arbejdshcemmede. Arbejdshcemning kan
vcere forbigaaende som ved Sygdom, eller den kan voere
vedvarende, opstaaet efter en Sygdom eller et Ulykkestilfcelde, der ikke er endt med Helbredelse, eller den kan
voere medsodt.
At hjoelpe arbejdshcemmede har altid i civilicerede
Samfund vcere betragtet som en Pligt for de raske og
arbejdssore. Oprindelig var det indenfor Slcegten og
Husstanden, at en saadan Forpligtelse var gildende;
senere var det hyppigt private Institutioner, der som Opgave satte sig at hjcelpe den ene eller den anden kategori af arbejdshcemmede, medens Opgaven nu i storre
og storre Udstrcekning betragtes som en Statsopgave.
Maaden, man har anvendt, har altid vcesentligst
vceret en direkte Hjcelp til Erhvervelse af det daglige
Brod, som Arbejdshcemningen hindrede dem selv i at
tjene. I Modscetning hertil staar paa en vis Maade
Forsorgen for Vanfore, hvor Hjcelpen i hvert Fald nu
til Dags er indirekte, idet Maatet er at skabe saadanne
Betingelser for dem, at Arbejdshcemningen ophceves eller
i hvert Fald formindskes det mest mulige, saaledes at
de fra at vcere arbejdshcemmede, der falder andre til
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Hovedbestyrelsen for „Foreningen for sonderjydske
Krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte" havde sendt en
Deputation til Socialministeren i Gaar.
Storre Tryghed for krigsofrene.
For kort Tid siden indsendte Foreningen til Socialministeriet en Rcekke Forslag til Äbndringer i den gceldende Forsorgelseslov. I det nu udarbejdede Forslag til
Lov om Forsorgelse af de sonderjydske krigsramte, som
Socialminister Steincke forelagde Delegationen, er der
taget Hensyn til en Del af de indsendte Abndringsforflag.
Ud over disse fremsatte Delegationen i Gaar endnu
nogle Forslag, der navnlig tager Sigte paa Forforgetsens
Administrations-System, der navnlig fra den lille, oppositionelle Forening af utilfredse krigsinvalider har vceret
stcerkt angrebet — Angrebet der sorte saa vidt, at man
begcerede Invalidencevnets Formand i Sonderjylland,
Stiftsamtmand Lundbye ojeblikkelig afskediget. Hensigten
med de forestaaede Abndringer skal navnlig vcere at
skabe storre Tryghed for krigsofrene.
Forhandlingerne i Gaar var fortrolige. Men gennem Samtaler med flere af Delegationens Medlemmer
efter Modet fik vi dog det Indtryk, at man fra deres
Hold ansaa en hastig Gennemforelfe af det udarbejdede
Forslag som Vej til betydelig Bedring as Forholdene for
krigsofrene og et sikkert Middel til at bringe Oppofitionen til at forstumme.
Hele Problemet lader sig jo overskue, idet det ikke
blot er begrcenset til den sonderjydske Landsdel, men tillige baade persons- og tidsbegrænset. Et af de Sporgsmaal inden for 2Endringen. der stadig staar aabent, er
Kravet om Beskæftigelse af de fvcertbeskadigede krigsinvalider i Statens og kommunernes Tjeneste, men i
ovrigt pointerer man fra sonderjydsk Side, at det væsent
lige i Sagen er en snarlig ALndring efter de af Social
ministeren optrukne Linier.
Byrde, bliver — set fra et socialt Synspunkt — normale
Individer, der tjener deres Brod og opfylder deres For
pligtelser i Familien og Samfundet. Hvorledes dette Ar
bejde udfores, er Emnet for mit Foredrag i Aften.
Vanfor er sproglig den, der ikke er ..for", det vil
sige den, der ikke er stor. rask og kraftig og som ikke har
fuldt Brug as sine Lemmer og sin Krop; men i almindelig Bevidsthed knytter der sig til Begrebet Vanfor Tanken
om noget misdannet, hcesligt, der intet er vcerd, medens
den mere videnskabelige Definition af Vanforhed er, at
Arbejdsevnen er nedsat paa Grund af medfodte eller er
hvervede kroniske Lidelser af Arme, Ben eller krop. Trods
denne ret klare Definitation af Begrebet, er Afgrensningen af Vanforhed meget mere flydende end ved andre
kategorier af arbejdshcemmede f. Eks. blinde, dovstumme
osv. En Mand, der har mistet en Finger, vil efter Definitionen vcere vanfor. men vil hverken af sig selv eller
andre regnes derfor, hvis han ikke netop er klaverspiller
eller har et andet Erhverv, hvor en Finger er af scerlig
Betydning. Tab af to Fingre vil heller ikke fcedvanligt
regnes for Vanforhed; Tab af tre Fingre maafke; Tab
af fire Fingre sandsynligvis — dog ashcenger det af, hvilket Arbejde Manden har; som Finmekaniker kan han
sandsynligvis ikke arbejde, som Landpostbud er hans Arbejdsevne ikke nedsat. Dette Forhold, at en Personi et Fag
er arbejdsudygtig, men i et andet har fuld Arbejdsevne,
er Grundlaget for Vanfsreforsorg.
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Vanforeforsorgens Historie er som ved saa mange
andre Former af Forsorg. Oprindelig faldt den Vanfore
Familien til Byrde, men jeg skal dog minde om nogle
Former for offentlig Vanforeforforg, der var mere radical end stemmende med vore Begreber for Vanforeforsorg; saaledes forlangte Lovene i Oldtidens Sparta, at
Ryfodte med visse Former af medfodte Misdannelser,
skulde soettes ud i Bjergene; og mange Steder anerkendtes i Middelalderen de Vanfore af Regeringen som pri
viligerede Tiggere, hvorfor de skulde boere kapper med
Roevehaler paa Ryggen; endelig skal erindres om Lirekasseinstitutionen, der oprindelig er en Form for Vanforeforsorg for at hjoelpe krigsinvalider.
Omkring Midten af forrige Aarhundrede, hvor saa
mange humane Institutioner saa Dagens Lys, oprettedes
rundt omkring i Europa Foreninger, der tog sig af Vanfore, saaledes kan ncevnes som de celdste en i München
og en i Paris.
Her i Landet oprettedes i 1872 »Foreningen, der
antager sig af Vanfore og Lemlæstede". Dens Stifter
var pastor Hans Knudsen, der med Rette betegnes som
Vanforeforsorgens Fader, idet han forst af alle angav
de Principer, hvorpaa Vanforeforsorgen stadig hviler.
Hans Princip var dels et intimt Samarbejde mellem
den lcegelige Behandling og den opdragende og ndannelfesmoessige, dels at Maatet for Vanforeforsorgen var at
skabe selverhvervende Borgere af de Vanfore, og at Uddannelsen ikke skulde vcere Tidsfordriv. Paa de tidligere
Anstalter var der ingen loegelig Behandling, og Udannelsen tog ikke direkte Sigte paa at skabe et Erhverv.
Pastor Hans Knudsen havde voeret Proest i Tranquebar, senere ved Diaconissestistelsen og var en celdre
Mand, da han med ukuelig Energi og stor Begejstring
tog denne Opgave op. Han stiftede den ovenfor ncevnte
Forening og begyndte Virksomheden under yderst beskedne
Former og ncesten uden Pengemidler.
Jeg skal her ikke omtale Samfundet og Hjemmet for
Vanfores Historie, men kun ncevne, at den fra den ringe
Begyndelse stadig er vokset. Foreningens oprindelige Navn:
Samfundet, der antager sig af Vanfore og Lemloestede,
ombyttedes efter Sammenslutning med en anden Institntion: Hjemmet for Vanfore, med Ravnet: Samfundet
og Hjemmet for Vanfore; og denne Institution reprcesenterede i mange Aar den eneste Form for Vanforeforsorg
her i Landet.
Denne Institution fungerer paa folgende Maade: Der
finder dels en lcegelig Behandling, dels en oplcerende
Virksomhed Sted. Ligebehandlingen omfatter alle orthopoediske Lidelser. Ved Orthopoedi forstaas det loegelige
Speciale, der giver sig af med alle kroniske Lidelser i
Arme og Ben samt for kroppens Vedkommende, for saa
vidt de har Betydning for Bevægelsen af denne.
Til at tage sig af denne Behandling findes en Poliklinik, hvor Patienterne kan henvende sig faavel efter
Henvisning af deres Lcege som uden en saadan. Ester
Undersogelsen her tilraades Behandling, der snart bestaar
i Forsyning med Bandager, der tilvirkes paa et eget Vcerksted, snart i Indlceggelse paa Hospitalsafdelingen, hvor
man ved alle Midler foger at forbedre Patienternes Tilstand. Ikke mindst paa Grundlag af de Erfaringer, der
er indhostet under Behandlingen af krigsinvaliderne, er
det nu muligt gennem operativ Behandling at bedre Tilstande, der tidligere kun i ringe Grad var tilgængelige
for Behandling. Samtidig med at man gennem lcegelig
Behandling soger at ophceve eller i hvert Fald bedre den
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Lidelse, der virker hoemmende paa Arbejdsevnen, overvejes Muligheden for gennem speciel Uddannelse at söge
Arbejdshoemningen ophcevet, eller med andre Ord at toere
Patienten et Arbejde, hvor Vanforheden spiller den mindst
mulige Rolle.
Jeg skal ikke komme ind paa de Principer, hvorefter
man gaar frem ved Valg af Uddannelse, men kun noevne,
at hvis den Unge udtaler Onsker i en bestemt Retning,
solger man saavidt muligt disse, da Erfaringen ogsaa
her bekroefter den gamle Regel, at Lysten driver Vcerket.
Den Alder, hvori de Unge begynder Uddannelsen
her, er scedvanligvis 15—16-Aars Alderen. 18-Aars
Alderen er fastsat som Groense for Uddannelsens Begyndelse, idet Erfaringen har vist, at det er poedagogisk uheldigt at have celdre og yngre Elever sammen, og at Eleverne naar de bedste Resultater ved at begynde for denne
Alder. Aldersgrænsen er dog, naar scerlige Forhold
taler derfor overskredet noget.
For Born i den skolepligtige Alder maa man over
veje, om de kan gaa i almindelig Skole, eller om de bor
gaa i den til Institutionen horende Skole. Grund, der
taler for det sidste, er f. Eks. Vanskelighed ved at komme
til og sra Skole, eller Vanskelighed ved at fcrrdes med
kammeraterne i Skolen; derimod er det ikke tilskroekkelig
Grund, at de i Almindelighed ikke kan „folge med i Skolen."
da dette oftest skyldes sen eller daarlig aandelig Udvikling. og ikke Vanforheden. Som Regel bor Born, der er
i Stand dertil, gaa i almindelig Skole.
Som her kort beskrevet virkede Institutionen i ca.
50 Aar og kunde opvise mange gode Resultater baade
med Hensyn til lcegelig Behandling og med Hensyn til
Uddannelsen paa Værkstederne; men den koempede dog
stadig med forskellige Vanskeligheder. Disse var navnlig
i Begyndelsen pecunicere; men esterhaanden som Institutionens Betydning blev mere og mere klar, bedredes
disse Forhold, dels ved private Bidrag, men fuldt saa
meget ved Statens Tilskud, der, esterhaanden som Virksomheden blev mere omfattende, ogedes. En anden Vanskelighed var, at Institutionen i sin Virksomhed var underkastet en betydelig Tilfceldighed med Hensyn til hvilke
Patienter, der kom til Behandlig og Oplcering, ligesom
man heller ikke var Herre over Tidspunktet paa hvilket
Patienterne sogte Behandling. Dette skyldtes, at Institutionen som privat Institution ikke havde Mulighed for
at komme i Forbindelse med andre Patienter end dem,
der selv sogte Institutionen, og at dette ofte skete paa et
Tidspunkt, der ikke var det gunstigste for Behandling eller
Oplcering. Hertil bidrog maaske ogsaa, at Orthopoedien
forst sent anerkendtes som Lcegespeciale — den er ikke endnu
blevet Undervisningsfag ved Lcegendannelsen.
Folgen af denne Tilfceldighed var for det tcegetiges
Vedkommende, at det Tidspunkt, der var det bedste sor
en Behandling, ofte var overskredet, saaledes at Resultatet ikke blev saa tilfredsstillende, som man kunde have
onsket; for Skolen betod det, at Born af meget forskellig
Alder ofte maatte gaa i klasse sammen; ja. det kan
endnu hoende, at 11—12-Aars Born maa scettes i yngste
Klasse paa Grund af manglende kundskaber, fordi de
ncesten ingen Undervisning har faaet.
Med Hensyn til Voerkstedsuddannelsen er det ofte hcendt
^ og hcender endnu — at Elever forst soger Optagelse
i en Alder, der langt har overskredet 18-Aars Grcensen.
Der var desuden et andet Forhold, der frembod Vanskeligheder, nemlig at den eneste Udvej for at skabe Eksistens sor unge Vanfore var Uddannelsen paa Institutionen;
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altsaa: enten denne Mulighed eller Afvisning. Alan
var derfor nodsaget til at optage Elever, hvis Egnethed
til Uddannelse i de Haandvcerk, der fandtes indenfor Samfundet for Vansore, og som naturligvis maatte vcere ret
saatallige, maaske var det saadan, at man ikke kunne
vente, at Resultatet blev tilfredsstillende.
Paa samme Maade som Samfundet og Hjemmet for
Vanfore virkede en Rcekke Institutioner rundt om i Lan
dene, f. Eks. 3 i Sverrig, 1 i Norge og en hel Rcekke i
Tyskland. Deres Virkemaade var omtrent som her i
Landet, og de fleste var ligeledes private med Understøt
telse fra Staten. Ved Verdenskrigens Slutning stod man
jo i alle de krigsforende Lande overfor det Problem, hvad
man skulde gore med de tusinder af Krigsinvalider, for
hvem en Renteydelse ikke var tilstrækkelig som Erstatning
for den Arbejdshcemning, som var opstaaet som Folge
af de Saar, de havde faaet i Krigen, og som Staten
naturligt havde et Onfke om at bode paa i videst Ud
strækning.
Det var jo rimeligt, at man optog de Metoder, som
Vanforeforsorgen havde Erfaring om; man oprettede faaledes ..Gennddannelsesinstitntioner" med Vanforeanstalterne som Monstre, altsaa med en baade lcegelig og uddannende Behandling.
Resultaterne fra disse Gennddannelsesanstalter var
for en stor Del en Skuffelse. Dette skyldtes vel for en
Del, at Invaliderne, der havde vceret indkaldt og ofte i
aarevis havde vceret borte fra deres Hjem, nodigt fortsatte Uddannelsen paa disse Anstalter, hvorved de i siorre
eller mindre Udstrækning maatte vedblive at undvcere FaMilien og Hjemmet. Men selv for dem, der gennemforte
Uddannelsen, forte den ikke altid til Maalet: at de kunde
erncere sig ved de Fag, de havde lcert. Grunden hertil
var folgende: medens man tidligere var tilfreds, hvis
Invaliden opnaaede en Arbejdspræstation paa 70—80 pEt.
af en normals Arbejders, idet han selv med denne Arbejdsprcestation havde store Muligheder for at klare sig
i konkurrencen, saa bevirkede nu det forogede Arbejds
tempo, den store konkurrence og Ligelonsprincipets Indforelse, at selv med en Arbejdshcemning paa saa Procent var Konkurrence umulig, og Arbejdsloshed i et Fag
rammer forsi de selv i ringe Grad arbejdshcemmede.
Man blev derfor klar over, at man maatte opnaa
100 pEt. Arbejdspræstation for at mnliggore, ak de Arbejdshcemmede kunde klare sig, og at man ogsaa maatte
söge udenfor Anstalterne, hvis Uddannelsesmuligheder og
Fag nodvendigvis maatte vcere begramset. Man saa sig
derfor om efter Omraader, hvor Invalider trods deres
Arbejdshcemning kunde prcestere fuldt Arbejde; og det
viste sig da ogsaa, at der fandtes mange egnede Stillinger faavel i offentlig som private Erhverv; snart var
der Stillinger, hvor Brugen af Venene ingen Rolle spillede for Arbejdsudforelseu, snart kunde 100 pEt. Arbejde
prcesteres uden fuld Vrug af Armene. Snart var der
Stillinger, der kunde bestrides i kraft af Intelligensen, og
hvor Brugen af Lemmerne var underordnet. At disse
Muligheder udnyttes til Gavn for krigsinvaliderne er
rimeligt, og ligeledes at disse Erfaringer kom de ovrige
Arbejdshcemmede til Gode.
Mest rationelt tog man vel nok dette Arbejde op i
Amerika, hvor navnlig Ford interesserede sig for det.
Han undersogte alle Muligheder indenfor sin stcerkt fpecialicerede Industri, og han fandt saa mange Arter af Arbejde, der kunde udfores af Arbejdshcemmede, at han
mente at kunne udtale, at indenfor en moderne speciali-
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ceret Storindustri findes saa mange Arbejder, der kan udfores af Invalider, at man ikke bor afvise en Invalid
med den Begrundelse, at hans Invaliditet hindrer Ar
bejde; og hvis man mener ikke at kunne sinde et Arbejde, han kan udfore til fuld Daglon, er det Industriens
Skyld. Selvom dette vel nok er sat op med amerikansk
Sans for Slagordets Betydning og absolut ikke kan overfores paa Forholdene andre Steder, saa viser det dog.
at Mulighederne for at skaffe Arbejde, hvorved Arbejds
hcemmede kan tjene fuld Daglon, er betydelig flere, end
man tidligere har vceret tilbojelige til at tro. Men det
viser ogsaa, at det er af storfte Betydning, at den Vanfore virkelig kommer til det Arbejde, han kan udfore saaledes, at hans Vanforhed ikke spiller nogen Rolle.
Dette at finde det eller de rette Erhverv for den
Vansore er en vanskelig Opgave, og man kan ikke forvente, at den Vanfore selv kan magte det. Man har
derfor indfort raadgivende Institutioner, som hjcelper den
Vansore med at vcelge det for ham rette Ethverv.
De Opgaver, en saadan raadgivende Institution har,
er ikke lette. Der maa fordres et indgaaende kendskab
til den lcegelige Side af Vanforheden, hvorledes den skal
behandles, og hvorledes Udsigterne er; thi ogsaa for
denne Form for Vanforeforsorg gcelder den gamle Regel
om et intimt Samarbejde mellem den lcegelige og den
uddannende Behandling, saaledes at man forst gennem
den lcegelige Behandling skal gore de Vanfore saa arbejdsduelige som muligt. Derncest er en betydelig psychologisk Forstaaelse samt kendskab til den specielle Vanforepsyche nodvendig.
Endvidere maa forlanges et indgaaende kendskab
til Arbejdsbetingelser og Arbejdsmuligheder indenfor alle
Erhverv, og Evnen til i hvert enkelt Tilfcelde at fkonne,
om den og den Form af Vanforhed hos dette specielle
Individ egner sig for dette eller hint Erhverv; og naar
dertil kommer, at der maa fordres Evne til at tale med
de Vanfore og med Arbejdsgivere samt Autoritet til at
gennemfore de givne Raad, forstaar man sikkert, at det
er store Fordringer, der stilles til en raadgivende Institution, og at det i hvert Fald vil vcere vanskeligt at finde
alle disse Egenskaber hos en enkelt Person, hvorfor da
ogsaa saadanne Institutioner oftest har en blandet lcegelig og social Sammenscetning.
Overalt lcegges der megen Vcegt paa denne raadgivende Virksomhed, og sikkert med rette; mangen Vanfor
havde sikkert alene ved Valg af et for ham passende
Erhverv formaaet at tjene sit Brod, medens han ved at
vcere kommet ind i et Erhverv, som oversteg hans krcefter
og Evner, ikke har vceret i Stand dertil. Allermest Vcegt
lcegges der paa denne Raadgivning i Tilfcelde, hvor et
Ulykkestilfælde invaliderer en person saa meget, at en
Genoptagelse af det tidligere Arbejde ikke er mulig, saaledes at han maa tage fat paa en anden Slags Arbejde.
Her gcelder det ikke alene om at give Raad med
Hensyn til Arbejdsart. men tillige i hoj Grad om saa
tidligt som muligt at paavirke den tilskadekomne psykisk
til ikke at give op og lcegge Hcenderne i Skodet, ved at
vise ham de Udveje, der findes, og paa alle Maader
hjoelpe ham til atter at skabe sig en Livsstilling; denne
Paavirkning bor begyndes saa tidligt som muligt, helst
allerede under Hospitalsopholdet.
I Danmark har man i interesserede kredse fulgt
denne Udvikling med storfte Interesse og sogt at optage
nogle gode Ideer, der skannedes formaalstjenlige, og som
det var muligt at omplante i dansk Jordbund; men me-
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Invalideforsikringsraadet har ingen Mulighed for
get vil der sikkert vise sig vanskelig at realisere her, idet
Forholdene i de forskellige Lande er saa uensartede, at selv at paatage sig Sygebehandling eller Uddannelse,
direkte Efterligning kun sjoeldent kan forventes at give men det besidder netop det, Vansoreanstalten mangler.
gode Resultater. Der er naturligvis onsketigt at udnytte Som offentlig Institution kan det komme i Forbindelse
enhver Mulighed for at skabe gode Arbejdsvilkaar for med Myndigheder og Autoriteter og paavirke disse;
de Vanfore, men kritiklos Overforelse af Metoder fra et gennem rejsende Medarbejdere kan det komme i direkte
Land til et andet vil vcere et Experiment, som let bliver Forbindelse med Lærepladser, Arbejdsgivere og andre
til Skade for Vanforeforsorgen jaavelsom for de Vanfore Steder, hvor der kan vcere Mulighed for at faa Vanfore
anbragt, kan undersoge Forholdene paa Stedet og deriselv.
I Danmark findes nu 3 Institutioner, som scerlig gennem give vcerdisulde Raad efter de specielle Forhold;
giver sig af med Vanfore. Den crldste er Samfundet og og endelig har det et stort og velorganiseret Kontor til
Hjemmet for Vanfore, der naturligvis stadig kun tager Hjcelp. Paa den anden Side er der en Vegrcensning
sig af Vanfore; den Anden er Invalideforsikringsraadet, i Invalideforsikringsraadets Virkeomraade, idet det kun
der foruden mange andre Opgaver ogsaa giver sig as kan give sig af med de Invalideforsikrede indenfor Sygemed visse Sider af Vanforeforsorg; og endelig er der kasserne. For i nogen Grad at raade Bod herpaa —
den yngste, nemlig Landsforeningen af Vanfore og Lem- navnlig for Fremtidens Vedkommende — har Sociallcestede, der er stiftet i 1925. Mellem disse tre Institn- ministeriet bemyndiget Invalideforsikringsraadet til at
beskceftige sig med Born under 15 Aar uden Hensyn
tioner er der et intimt Samarbejde.
Ser vi saa paa, hvorledes Arbejdet nu ligger indenfor til om de gennem deres Foroeldre er Medlemmer af
Vanforeforsorgen, og hvorledes de tre Institutioner virker, Sygekasse eller ikke. Dette er et ret nylig paabegyndt
maa man sige. at der arbejdes med Energi og Interesse Arbejde; men der er ingen Tvivl om. at det vil saa
stor Betydning for Fremtidens Vanforeforsorg. Foreoveralt.
lobig gaar Arbejdet vcesentlig ud paa at finde saadanne
Vansorehjemmet, der, som jeg tidligere har anfort, Born, hvis Arbejdsevne senere maa forventes at vilde
mangler Muligheder for at virke udenfor Anstalten, har vcere nedsat. Dette sker dels gennem Forbindelsen med
voesentlig lagt an paa Reformer og Forbedringer indenfor Vansoreanstalten, dels ved Indberetninger om Tilfcelde
Murerne. Den lcegelige Behandling har man stadig af Bornelammelfe og dels paa forskellige andre Maader.
sogt at holde paa Hojde med det bedste i Udlandet; om Mar man er kommet i Forbindelse med disse Born, vil
det er lykkedes, tor jeg. som Leder af denne Del af man — og har allerede paabegyndt det — give Raad
Virksomheden, ikke udtale mig om; men Viljen har i og Vejledning med Hensyn til Ligebehandling og Oplcehvert Fald ikke manglet. Hvad Uddannelsen angaar, har ring etc. Denne Virksomhed vil uden Tvivl, naar den
man stadig sogt at gore denne saa god som muligt, og modes med Forstaaelse og Sympati fra Forældrenes Side,
saavidt det lader sig gore noermer den til det praktiske vcere til stor Gavn for de Vanfore.
Liv, hvorfor man blandt andet har faaet knyttet Mestre
Endelig skal Landsforeningen af Vanfore og Lemudefra til de enkelte Vcerksteder som raadgivende og kon lcestede omtales. Den er en Sammenslutning af Vanfore
trollerende. Desuden har man optaget nye Fag, hvor- og har ca. 1500 Medlemmer i 18 Underafdelinger. Den
ved man stormede, at Vanfore havde Muligheder for at har siden Stiftilsen udfort et stort Propagandaarbejde for
erncere sig, og afskaffet Fag, der nu, paa Grund af Vanforesagen i Skrift og Tale. Desuden har Foreningen
udstrakt Anvendelser af Maskiner, mindre har Karakter af paa alle Maader sogt at skotte Medlemmerne ved at
Haandvcerk; endvidere har man saavidt gorligt kun Ud- give Raad. hjoelpe til Oploering og Uddannelse, skaffe
dannet saadanne Elever, som i de Jag, de lcerer, kan Arbejde eller kapital til Start af Forretninger el. lign.,
prcestere fuldt Arbejde. Endelig har man gjort, hvad og den har i det hele sogt at udnytte alle Metoder for
man formaar, for efter Loeretiden at skaffe Eleverne at skabe Erhvervsmuligheder for Vanfore. Den arbejder
Arbejde; desuden er den raadgivende Virksomhed med ligesom de andre Organisationer i forste Linie paa at
Hensyn til Valg af Erhverv stadig udvidet; men Mu- skabe Arbejdsmuligheder for de vanfore og kun hvor
lighederne for at hjcelpe de Vanfore til at kunne folge dette svigter paa at skaffe Understottelser. Den har faaet
givne Raad har desvoerre voeret smaa, dels paa Grund officiel Anerkendelse dels ved et Statstilskud, dels ved at
af Pladsmangel indenfor Vansorehjemmet, saasremt den har haft Lejlighed til at udpege Reprcesentanter for
Raadet gik i Retning af Uddannelse her, dels paa Grund de Vanfore f. Eks. ved den kommission for Vanforeforaf manglende Mulighed for at komme i Forbindelse med sorg, som jeg straks skal omtale.
Autoriteter, Læremestre etc. hvis Raadet gik ud paa
Hvorledes staar nu Danmarks Vanforeforsorg samUddannelse udenfor Anstalten eller paa Forsog paa
menlignet
andre Landes? Det er vanskeligt at give noAnbringelse i scerlige Stillinger.
get rigtigt syldesigorende Svar paa dette Sporgsmaal.
Nogen Forbedring af disse Forhold er dog sket ved De Lande, som deltog i Verdenskrigen, blev tvunget til
et intimt Samarbejde med Invalideforsikringsraadet. Jeg at tage Standpunkt til Hjcelpen for krigens Arbejdshcemskal ikke komme ind paa denne Institutions Virksomhed, mede, der frembrod saa mange Særegenheder; og de
ikke mindst fordi denne vil blive Genstand for et Radio- oversorte disse Metoder paa Vanforeforsorgen; men
foredrag senere i denne Serie. Blandt Raadets Opgave man har overalt Folelse af en vis Usikkerhed, Famlen og
skal dog ncevnes at det drager Omsorg for Invalider, Eksperimenteren. Mange Forsog er atter opgivet, mehvis Arbejdsevne ved Sygebehandling, Oplcering, Anbrin- dens andre er saa friske, at man ikke endnu kan tale
gelse eller lignende kan hoeves op over l/z; og paa samme om Resultater, og atter andre er kun gennemfort i saa
Maade kan det yde Hjoelp i Tilfcelde. hvor Lidelser lille Maalestok og under saadanne soerlige Forhold, at
truer med at bringe Arbejdsevnen ned under 1/3. For- man fra dem ikke kan slutte til almindelige Regler.
uden ved mange andre Tilstande gcelder dette hyppigt
Danmark, der ikke pludselig var stillet overfor den
ved medfodt eller erhvervet Vanforhed.
Opgave at skulde beskoeftige sig med krigsinvaliderne, er
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fulgt langsomt med og har fornuftigvis afholdt sig fra
eksperimenteren, men sogt at optage de Metoder, der er
af Vcrrdi. De krigsinvalider, der ved Genforeningen
kom under Danmark, sogte man at genuddanne paa
Krigsinvalideskolen i Sonderborg. Resultaterne herfra
maa, sammenlignet med andre l'gnende Institutioner,
skonnes at vcere relativt gode med Hensyn til krigsin
validernes Muligheder for at kunne erncere sig ved det
lcerte Erhverv.
Forholdene i Udlandet synes nu at have naaet en
saadan Udvikling, at man kan begynde at bygge paa de
hostede Erfaringer, og i Forstaaelse heraf har Social-
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ministeriet nedsat en kommission, der skal fremkomme
med Forslag til Ordningen af Vanforeforsorgen her i
Landet; den har allerede afgivet en Betcenkmng, der
behandler en Del af Sporgsmaalet om Invalidernes
Beskæftigelse. Den arbejde paa udfra den allerede
forefundne og for Danmark karakteristiske Vanforeforforg
at optage de Metoder, der i Udlandet har vist sig nyttige, og som egner sig til vore Forhold — i det hele
taget paa at skabe en Vanforeforforg, der okonomisk
forsvarlig, byder saavel de Vanfore som Samfundet de
bedste Betingelser, og som kan vcere de gode danske Vanforetraditioner vcerdig.

I

Haderslev Afdeling

Efter § 21 b inddrages krigsborneforsorgelsen naar afholdt Medlemsmode Fredag, den 30. Oktober, Aften
Barnet fylder 18 Aar. Selvfolgelig vilde den Faldne kl. 8 i „Folkets Hus". Modet aabnedes af Formanden
eller den paa Grund af sin krigsbeskadigelse afdode Fader Kam. Zimmermann. Forinden man gik over til Dagseller Moderen ogsaa have hjulpet sit Barn udover det 18 Aar. ordenen, bad Formanden Forsamlingen hcedre afdode
I mange Tilfcelde er en saadan Hjcelp absolut paakrcevet. kam. Hans Thiesens Minde ved at rejse sig. Derefter
Foreningen har derfor i sit Forslag til Lovændring oplcestes Protokollen, som godkendtes. Formanden om
krcevet at Forsorgelsen maa kunne tilstaas efter Barnets talte det vellykkede Sommerftcevne, som vi har haft her
18 Aar, naar paagceldende Barn er arbejdsudygtigt paa i Byen i Sommer, og fremlagde Regnskabet herfor, som
Grund af Svagelighed, eller naar vedkommende Barn godkendtes. Tillige aflagdes Regnskab over Skiveskydning
er under Uddannelse paa Skole o. l. og derfor afskaaret og Gaasespil.
fra at fortjene noget.
Derefter holdt Seminarieloerer Morville et meget
I Tyskland kan Renten i visse Tilfcelde udbetales interessant Foredrag om Folkeforbundet og dets Arbejdsudover det 18 Aar, og naar det drejer sig om et Barn metode. Taleren fremdrog nogle Eksempler paa, hvor
der er under Uddannelse, kan Renten udbetales til efter hurtigt Folkeforbundet kunde bilcegge Tvistigheder mellem
to Nationer.
Barnets 24 Aar.
Efter Foredraget droftede Forsamlingen Afholdelsen
Noget nyt har den franske Forsorgelseslovgivning
skabt ved Begrebet: „Pupille de la Nation" det vil sige af Foreningens aarlige Julefest. Det besluttedes at afBorn af krigsofre, der staar under den franske Nations holde Festen den 29. December i Borgerforeningens Lokascerlige Beskyttelse. Det drejer sig om krigsofrenes Born, ler, med Fest for Medlemmernes Born om Eftermiddagen,
og fcelles kaffebord for Medlemmerne om Aftenen.
som Staten paa en vis Maade har adopteret.
Under punkt eventuelt paatalte kam. Viggo Hansen
Allerede Betegnelsen: «Pupille de la Nation" (Nationens Myndlinge), er saa at sige en demokratisk Adels- den sidste Artikel som af Sekretceren for den nye krigstitel, som tillcegges Barnet sor det af Faderen krcevede invalideforening Hr. Wilh. Hansen, var indrykket i ModersOffer. Born, som optages i „Pupille de la Nation" har maalet under 26. 10. 31. Denne Artikel var nemlig
fremfor alt krav paa Hjcelp og Beskyttelse gennem de ganske misvisende, og beviste klart og tydeligt, at Sekredertil bestemte Myndigheder. Loven siger: Hvis Baj- toeren for den nye Forening slet ikke har det nodvendige
senbarnets Fader eller Moder er dod eller erhvervsudyg- Kendskab til Loven om krigsinvalideforsorgen.
Hr. Wilh. Hansens Artikel vedrorer den ministerielle
tig, overtager i Tilfcelde af. at Familiens Midler er utilsircekkelige, Staten (Nationen) at bestride Underholdelsen Afgorelse angaaende Svcerskadetillceg for Forvcerrelse af
helt eller delvis, at bevilge de fornodne Midler til Op- en allerede for krigen beftaaende Lidelse. Hr. Wilh.
dragelsen og til en normal Uddannelse helt eller delvis. Hansen paastaar i denne Artikel, at der ikke findes en
Disse begunstigede krigsofres Born kan erholde fol- krigsinvalid, som faar Rente for Forvcerrelse af en allerede
gende materielle Underftottelse af Myndighederne: Nor for krigen bestaaende Lidelse. Denne paastand er ganske
male Underholdningsbidrag, ekstraordinære Underhold- hen i Vejret, og stiller de faktiske Forhold fuldkommen
ningsbidrag, Skolestipendier, Udstyr ved Giftermaal. Ud- paa hovedet, da der tvcertimod findes mange krigsinvadannelsesbidrag. Sygebidrag. hjcelp til Ophold paa Landet lider som faar Rente for Forvcerrelse af en allerede for
eller ved havet, Hjcelp til Sygehusudgifter, Naturalydelse, krigen bestaaende Lidelse, endog inden for den nye ForHdelse til Redskaber, Bidrag til Oprettelse af en Eksistens enings egne Rcekker findes der adskillige som faar en
og Scerunderstottelser ogsaa efter Opnaaelse af Fuldmyn- saadan Rente.
hr. Wilh. Hansens Ukendskab til dette Forhold, beror
digheden. Et direkte krav paa disse Understøttelser har
Myndlingerne ganske vist ikke. Understottelserne skal forst vistnok paa den Opfattelse, — som let forstaaelig deles
og fremmest give Mulighed for at lcere noget, at fort- af mange krigsinvalider, — at en krigsdeltager som
fcette paabegyndte Studier, i det hele taget at gore Mynd- ved Indkaldelsen fik Stemplet „K.V." (krigstjenestedygtig)
maatte vcere uden Fejl og fuldkommen sund og rask. —
lingene til nyttige Mennesker.
Efter hvad jeg har erfaret gennem de franske kam- Dette var, og scerlig i de sidste krigsaar, desvcerre langtmerater, har Institutionen „Pupille de la Nation" visk fra Tilfceldet. Naar man ikke var et helt Vrag, fik man
sig som et overordentlig vcerdifuldt Supplement til krigs- for det meste Stemplet „k. V.", som kanonfode kunde
man altid bruges. — Hr. Wilh. Hansen omtaler endvidere
bornerenten.
Tonder i November 1931.
F. Andresen. i sin Artikel, at hvis en Mand for krigen var 40pEt.
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Invalid, blev han slet ikke Soldat. Men det er der jo heller Kaffekort efter Tegningslisten. Born, som kommer i Beingen der paastaar. Der siaar i Invalidenoevnets Be- tragtning ved Festen om Eftermiddagen, skal anmeldes
kendtgorelse folgende: I et Tilfalde hvor en krigsinva- inden den 15. December d. A. til kassebud H. Paris,
lid som af Invalidenoevnet modtog en til 40pEt. Inva Roligshedsvej 2.
Ncermere Program vil blive tilsendt Medlemmerne
liditet svarende Invaliderente for Forvcerrelse af en alle
rede for krigen bestaaende Lidelse, har Socialministeriet senere.
Festudvalget.
truffet en ret betydningsfuld Afgorelse, vedrorende Udbetalingen af det saakaldte Tilloeg for svcer Skade. Hr.
Wilh. Hansen har ganske misforstaaet denne BekendtgoVojens Afdeling
I
relse. der staar nemlig slet ikke noget om, at den betref j
fende Invalid skal have voeret 40pEt. Invalid ved Ind onsker hermed alle Medlemmer en glcedelig Jul og et
kaldelsen, men derimod, at hans Lidelse skal have for- godt Nytaar. Der vil blive afholdt Juletrcessest Tirsvoerret sig 40pEt. under Krigstjenesten, f. Eks. en Mand dag, den 29. December d. A. paa Paulis Hotel i Vojens.
der er indkaldt med 10 pEt. Invaliditet, og hjemsendes
Alle Medlemmer med Paarorende bedes give Mode.
med en 50pEt. Invaliditet, vil derefter oppeboere en 40
Ncermere
Bekendtgoretse solger senere.
pEt. Rente for Forvcerrelse af en allerede for krigen
P. F. V.:
bestaaende Lidelse, og kan som saadan komme i BetragtJoh. Nissen, Sekretoer.
ning ved den af Ministeriet trufne Afgorelse.
For at vise hvorledes Ministeriets Afgorelse kommer
til at virke, — skal der i efterfolgende fremdrages nogle
Rinkenoes Afdeling
Eksempler:
En gift krigsinvalid, hvis Invaliditetsgrad er vur
deret til 20pEt. ved Indkaldelsen til krigstjenesten og afholder ekstraordincer Generalforsamling hos Enkefru
hvis Invaliditet paa Grund af Udovelsen af krigstjene- Petersen Overkroen, den 7. December 1931, kl. 7
sten er anerkendt som krigstjenestebeskadigelse for AorDagsorden:
vcerrelse af denne Lidelse, svarende til en Invaliditetsgrad
1. Vala af en Formand og en Noestformand.
paa ialt 60 pEt., modtog for den noevnte Afgorelse fra
2. Juletrcessest.
Socialministeriet en Renteforsorgelse paa 804,00 kr. aar3. Eventuelt.
Bestyrelsen.
lig. Ester ncevnte ministerielle Afgorelse vil hans Rente
forhojes til aarligt 1004,00 Kr., eller en Renteforhojelse
paa 200,00 kr. aarligt.
Verdun!
Hvis en gift krigsinvalids Invaliditetsgrad ved Ind(Le mort hommes)
kaldelsen til Krigstjenesten er vurderet til 40pEt. og hans
nuvcerende Invaliditetsgrad er 80 pEt., altsaa den som
kanonerne broler, i Luften er Hvin.
krigstjenestebeskadigelse anerkendteInvatiditetsgrad40pEt.
Et Bragen, et Hylen og Braal.
fik denne for en Rente paa 804,00 kr., men efter den
Jorden den dundrer, formorket er Solen
nye ministerielle Afgorelse vil han saa en Rente paa
Af Jord, Sten og Stumper af Staal.
1 104,00 Kr., altsaa en Renteforhojelse paa 300,00 kr.
Nedgravet i Jorden, i Understands Ly
aarligt.
Soldaterne ligger i Flok.
En gift Krigsinvalid, hvis Invaliditet ved IndkalOjnene flakrer til Vanviddets Rand
delsen til krigen er vurderet til 20pEt.. og denne Inva
„Naar horer dette mon op".
liditet som Folge af krigstjenesten har forvcerret sig, saa
hans Invaliditet nu svarer til 100 pEt. ErhvervsudygtigGraahaarede koemper, i kampen staalsat
hedsgrad, fik sor Ministeriets Afgorelse en aarlig RenteOg
Hnglinge
blege som Lig.
sorsorgelse paa 2 148,00 kr. Han vil nu efter ncevnte
I dirrende Spcending de lytter derop
Afgorelse kunne faa en aarlig Renteforsorgelse paa 2 268 kr.
til Helvedes Sang og Musik.
eller en Forhojelse af Renten paa 120,00 kr. aarlig.
Hvis sidstnævnte krigsinvalids Lidelse ved Indkaldet„Almcrgtige Gud, vor Fader vcer ncer,
sen til krigstjenesten derimod er vurderet til 40pEt. modO frels os fra dybeste 7?od".
tog han for en aarlig Rente paa 1 476,00 kr. Efter
Een beder, en grceder og alle i Flok
den ministerielle Afgorelse vil han kunne faa tilstaaet en
Forbander en krigers Dod.
Rente paa 1 716,00 kr., altsaa en Renteforhojelse paa
Et Lynglimt, et Brag og Jord, Sten og Sand
240,00 kr. aarlig.
og Dunsten af Dynamit.
Aor ugifte krigsinvalider forhojes Satserne tilsva
Et Ojebtik Stilhed, da broler der en:
rende. men Totalbelobene er noget mindre, da Dyrtids»Vor Opgang er styrtet tit".
tillceget i Henhold til § 31 i Lov Nr. 100 af 29. Marts
1924 er noget mindre for ugifte som for gifte.
Frem hentes nu Spader og Hakker i Hast,
H. Jepsen, Iuvalide-konsnlent.
Mens Sveden den pipler srem
-i5
At srigore Opgang til Lys. Luft og Sol
Ved Medlemsmodet den 30. Oktober d. A., blev der
Til Frihed, til koere og — Hjem.
vedtaget at afholde Juletræsfest med fcelles kaffebord,
Tirsdag, den 29. December 1931 i Borgerforeningens
Kanonernes Buldren er nu Hort op
Lokaler.
En anden Musik stemmer an:
Medlemmer, der onsker at deltage i kaffebordet, maa
Et knitren, et Piben og korte knald
tegne sig inden den 20. December d. A., da der udleveres
Et Angreb nu ventes kan.
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I Pauserne lyttes til Angrebets Gang
Mens Spader og Hakker i Hast.
Alens Luften den bliver saa kvcelen og trang
Ak. Jorden den ligger saa fast.
Hvis Fjenden nu tager vor Stilling i Storm
Aortabte vi alle er nu,
Han aner ikke vor Grav er her,
Han hjcetper os ikke ud.
Og en efter en lcegger Spaden hen,
En anden sin Hakke brat
Vort Lys sygner hen og flakrer kun svagt
Og om os er bcelgsort Nat.
En Stemme siger: „Nu er det Slut,
Saa fik det da Ende engang.
I Koere derhjemme et sidste Farvel"
Og igen ruger Stilheden trang.
„Nej, nej, jeg vil ikke dod. nej. nej",
Et Skrig flomger Rlorket brat,
Og rasende sioder han Hovedet mod
Kridtvceggens stenhaarde Kant.
Da, — Hakkeslag lyder derude fra!
Hurra, vore Venner er ncer,
Med fornyet kraft der arbejdes nu
Hvor har vi dog Livet saa koer!
Ind farer en Spade, og Lyset fra Solen
Og Luften saa ren og saa god
Kammerater raaber: „Hold ud, hold ud,
Vi kommer, vcer kun ved godt ZNod."
Ud hales der Skabninger blege som Lig
I Ojnene Vanviddets Skcrr,
Forrevne og blodige alle de er
Fortumlet paa Jorden de trce'r.
Og Slaget gaar videre: Usalige krig
Dit Folge er Taarer og Savn.
Forhaabentlig skriver Historien:
Forbandet vcere dit Navn.
I. ZN. Jensen, Aabenraa.
Ledige Stillinger ved Sindssygehospitalet
i Augustenborg.
Der er opslaaet en ledig Stilling som ZNnrer ved
Sindssygehospitalet i Augustenborg, fra den 21. November
d. A.
Ansogningsfristen udlober den 12. December d. A.
Stillingerne lonnes i Henhold til Lov om Statens
Tjenestemand af 31. Marts 1931 § 475 med 2 220 kr.
aarlig, stigende hvert 3de Aar med 150 kr. indtil 2 820 kr.,
samt Regulerings- og Stedtillæg efter de derom i Loven
givne Regler. Stillingen besoettes fra 1. April 1932 at
regne.
For evtl. Tjenestebolig fradrages 12 pEt. af Grundtonnen. Varligere fradrages der til pensionering 5 pEt.
af Grundton og Alderstillæg.
Ansogninger, indeholdende Oplysning om Alder, tidtigere Stillinger m. v., ledsagede af bekroeftede Afskrifter
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af Anbefalinger, stiles og indsendes til Direktoren for
Statens Sindssygehospitaler, kristiansgade 4, kobenhavn k.
-I-

»
-I-

Ligeledes er en Stilling som Tomrer opslaaet ledig
fra den 21. November til 12. December d. A.
Den Stilling lonnes efter samme Skala som ncevnt
ovenfor.
Ansogninger. indeholdende Oplysning om Alder, tidtigere Stillinger m. v.. ledsagede af bekroeftede Afskrifter
af Anbefalinger, stiles og indsendes til Direktoren for
Statens Sindssygehospitaler, Kristiansgade 4, kobenhavn k.
^
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Meddelelse kra Invaliäensevnet.
Kon8ultation for militssre Invaliäer oZ 8aaäanne8 efterlaäte samt I^enteansoZsrs vil af en I^äsenäinZ fra >Issvnets
kontor i December IVlssneä l9Zl blive afbolät i:
ttsäersleV,

^mtsbuset,

äen 3.. 10., 17. oZ 30. Kl. 14-w.

Aabenraa, L^Zeksssens Kontor, LsnäerZaäe 12,

clen 1., 8., 15., 22. oZ 29. Kl. 14^.

kontier, Amtsbuset, äen 11. Kl. 14
l'inZleV, l^in^leVbus, clen 21. Kl. 1615
I^oZumkloster, ttotel KoFal, äen 9. Kl. 15^.
I'oktlunä, k^rosck' Hotel, äen 18. Kl. 14.

ksääinZ, Hotel I^sälling, äen 5. Kl. 14
Invaliäer oZ efterlaäte, samt k^enteanssZere, 8om onsker
at Zsre LruZ af äi88e Konsultationer, maa 8ene8t 2 OaZe inäen
äen Dato, paa bvilken äe aZter at Zive ^oäe, meääele lnvaliäensevnet i LsnäerborZ, til bVilken Konsultation äs aZter at
Zive Z^säe, for at Veäkommenäes ^kter kan blive meäbraZt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä bvilke äer ikke er I^ejli^bea
til at blive lse^eunclerssZt — afboläes kun, for saaviät I^gsvnet
rettiäigt moätaZer ^.nmeläel8er til samme. Invalickensevnet.
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Medlemsblad

for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Sen 1. Zanuar 1SZ?

llr.1ll

Nykaarshilsen.
Vi staar nu igen paa Toerskelen af et nyt Aar og
ser tilbage paa det Aar som henrandt og paa vore sidste
Aars Nytaarsonsker, der i det voesentlige gik ud paa en
Revision og Forbedring af Lov Nr. 100 af 29. Marts
1924. Desvoerre maa vi med dyb Beklagelse konstatere,
at dette Onske ikke blev opfyldt. Men hvem kan man
bebrejde herfor? — De indtraadte Forsinkelser i saa Hen
seende skyldes ikke vor Organisation, men er begrundet
ved soerlige Omstændigheder, som vi ikke har nogen Andel i. Den tunge krise, som ruger over Landet, kan ikke
anerkendes som Grundlag for at Sagen troekkes i Langdrag, thi krigsofrene har befundet sig i en stadig krisetid; krigsinvaliderne, siden de har paadraget sig deres
Beskadigelse, og de Efterladte, siden Tabet af deres Forsorger. Selvsolgeligt rammer krisen krigsofrene dobbelt
Haardt, idet denne har bevirket, at Arbejdsmarkedet er
overfyldt af sunde Arbejdskræfter, saa det i en saadan
Tid ncesten er udelukket, at invaliderede Personer eller
aldrende Efterladte kan faa nogen Beskæftigelse. Vor
Organisation er Gang paa Gang gaaet Forhandlingens
Vej, og har gennem en positiv Indsats sorsogt at fremme
Krigsofrenes Interesser. Til Trods for den dybe Skuffelse,
i det svundne Aar ikke at have faaet en Forbedring af
de krigsramtes kaar gennemfort, vil vi haabe, at det
maa lykkes Regering og Rigsdag, at faa dette vort broendende Onske snarest gennemfort. Det smukkeste Mindesmoerke for de faldne er at sorge tilsiroekkelig for deres
Efterladte. Forst da kan der skabes Ro og Tilfredshed
indenfor de sonderjydske Krigsofres Roekker.
kammeratinder og kammerater. Tiden er alvorlig
og maner til Sammenhold. Det svundne Aar har ogsaa
bragt Bevis for, at der indenfor vor Organisation hersker den rigtige kammeratskabsaand, men ogsaa kun paa
den Maade kan vor fcelles Sag fremmes.
Det gode Samarbejde skyldes alle de kammeratinder
og kammerater, som rundt omkring i vore forskellige
Lokalafdelinger har virket med til, at fremme Foreningens Arbejde, og det bringer vi dem herved en Tak for.
Vi vil onske, at dette gode Samarbejde maa blive besiaaende og voere til Gavn for hele krigsoffersagen.
Vi onsker hermed alle Medlemmer et godt Nylaar
med Tak for godt Samarbejde i det gamle.
December 1931.
Hovedbestyrelsen.

8. Aargang

I Tilslutning til Hovedbestyrelsens ovenstaaende Nytaarshilsen onsker ligeledes Redaktionen alle Loeserne og
Medlemmer af Organisationen et godt Nytaar, og udtaler Onsket om. da det henrundne Aar 1931 ikke blev
det Aar, der ndloste Forventningen blandt krigsofrene
om en bedre Forsorgslov, at det nye Aar maa bringe
bedre kaar til alle Enker- og krigsinvalidehjem. Det
forlobne Aar blev kun et kampaar, og vil denne kamp
bringe os Sejer? Hvorvidt dette brcendende Sporgsmaal
vil blive lost, afhoenger i hvert Fald ikke af os alene,
men af Rigsdagens Forstaaelse af vor Sag, i forste Linie
naar det nu vil komme til Forhandling i ncermeste Fremtid, men i anden Linie paa de krigsinvalider og Esterladte. der staar udenfor vor Organisation.
kun ved at staa sammensluttede, magter vi vor
Skoebne, og ikke ved at staa alene; da er vi prisgivet til
al Nod og Elendighed og staar magteslose overfor enher
Situation. Samme Nod og fcelles Lidelser er lettere ak bcere
i Forening med Lidelses- og kampfceller, end det er
for en alene, kun ud af den virkelige Fcellesfkcebne
vokser ikke blot kraft til Overvindelsen af Rod og Lidel
ser, men ogsaa den sande og oedle Magt for Solidari
teten, gensidig Hjcelp og en praktisk Udovelse af Noestekcerligheden.
Et Eksempel herpaa har vi ved den store Offervillie og beundringsværdige Iver, hvormed de enkelte
Lokalafdelinger indenfor vor Organisation foranstalter
Basarer, Julefester og mange andre Hjoelpeforanstaltninger. Herfra ydes der gensidig Hjoelp, og yderligere
en Hjoelp til Selvhjoelp. I vore Roekker maa det voere
saadant, at jo siorre Noden er, jo stoerkere bliver den
solidariske og kammeratskabelige Hjcelpsomhed. Denne
kammeratskabsaand og gensidige Hjcelpsomhed har vist
sig at vcere til Stede i Aaret 1931. Med Energi og Opofrelse har vor Organisation varetaget krigsofrenes Interesser. Dog har Forholdene, scerlig i det svundne Aar
voeret stärkere end vor kampkraft.
Med Vedmod har vi i de sidste Aar oplevet, Nedskoering af Renteforsorgelsen for krigsbeskadigede og stor
Nedgang af Enkeforforgelfen. Men vi har ogsaa opnaaet Resultater; trods mange Besvoerligheder har det
vist sig gennem maalbevist Arbejde, at det har voeret
muligt paa enkelte Omraader at bekoempe og mildne en
Del af de Uretfoerdigheder, der er overgaaet vore Medlemmer.
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I det Haab, at 1932 maa blive et godt og resultat
rigt Aar, onsker Redaktionen alle Medlemmer et godt
Nytaar.
Di fortsætter Arbejdet med fornyet Energi og Mod
for at varetage Medlemmernes sociale og okonomiske
Interesser. Gid at endnu mange udenforstaaende
krigsinvalider og Efterladte vil finde Vej til vor Organisation i 1932.
December 1931.
.
Redaktionen.

Til samtlige Lokalafdelinger.
Hovedbestyrelsen anmoder herved Lokalafdelingerne
om. nu ved deres Generalforsamlinger, der ifolge § 6,
5. Stk., i Vedtægterne for Lokalafdelinger skal finde Sted
i Januar kvartal, at foretage Valg af Repræsentanter
til vort nceste Fællesmode, der ifolge § 9, 9. Stk., i Eentralforeningens Vedtcegter skal afholdes i April Maaned.
Ihenhold til sidstnævnte Vedtoegter § 9. 3. og 4. Stk.,
maa Lokalafdelinger med et Medlemsantal paa indtil
100 sende 1 Repräsentant til Fællesmodet, medens
Afdelinger med et Medlemsantal paa over 100 yderligere
maa sende en Repräsentant paa hvert paabegyndt 100
Medlemmer. Det af Lokalafdelingerne pr. 1. Februar
1932 senest til Hovedkassen indsendte Regnskab og
kontingent vil vcere grundlceggende for denne Bereg
ning. Repræsentanter fra Lokalafdelinger, der resterer for
mere end 2 kvartalers Afregning med Hovedkassen har
ingen Stemmeret ved Fcellesmodet, jsr. § 5, 3. Stk., i
Centralforeningens Vedtcegter.
krav paa Dag- og Rejsepenge fra Hovedkassen har
kun Repræsentanter fra Lokalafdelinger, der ikke staar i
kontingentrestance til Hovedkassen, jfr. § 9, 12. Stk., i
Centralforeningens Vedtcegter. For Repræsentanter fra
Lokalafdelinger, der har deres kontingentforhold overfor
Hovedkassen i Orden, udreder Hovedkassen Rejsepenge
3. klasse (Jernbane-Returbillet) samt Diceter i Henhold
til Fællesmodets Beslutning.
Man anmoder samtlige Lokalafdelingerne om. inden
den 10. Marts d. A., at indsende eventuelle Forslag,
som onskes behandlet ved noeste Fællesmode, til Foreningens Formand, kammerat Fr. Andresen, Ssndergade 32,
Tender. Senere indkomne Forslag vil ikke komme til
Behandling ved nceste Fællesmode.
Tonder, i December 1931.
Hovedbestyrelsen.

Nr. 10

Vork hovedbestyrelsesmode
i Tinglev
Sondag, den 13. December afholdt Hovedbestyrelsen et Mode i Tinglev i hvilket samtlige Hovedbestyrelsesmedlemmer deltog.
Ved 9 Tiden aabnede Formanden Fr. Andresen-Tonder Modet idet han bod de modte Velkommen. Den til
Behandling fremlagte Dagsorden godkendtes.
Til punkt 1, Formandens Beretning over Forhandlingerne med Socialminister Steincke, aflagde Formanden en udforlig Beretning om de med Socialminister
Steincke forte Forhandlinger ang. Sagen om Revision af
Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924. Forhandlingerne, der
var meget indgaaende, havde varet i over 3^/2 Time.
Alan gennemgik Punkt for Punkt, hvorunder Formanden
gjorde opmcerksom paa de af Socialministeren forskellige
Indstillinger til vore og om de forskellige Meninger dertil.
Formanden var dog af den Opfattelse, at Socialministeren,
eftersom Forholdene tillader dette, vilde sorsoge at finde
en overkommende Vej til at bode paa de sonderjydske
Krigsinvaliders og Efterladtes soerlige vanskelige Forhold.
Endvidere meddelte Formanden at han havde fort Forhandlinger med de sonderjydske Amtmoend, og at disse
havde lovet os deres Stolte, (se Formandens korrespondance med Socialministeren ang. en Udtalelse fra de
sonderjydske Amtmoend andet Steds i Bladet).
Formandens Beretning efterfulgtes af en loengere
Droftelfe, hvorunder man endnu engang overvejede de
vigtigste punkter, hvor man soerlig ansaa det for paakrcevet og nodvendigt at loegge al Vcegt paa, for at
opnaa det mest mulige. Den samlede Hovedbestyrelse
var enig om, at godkende det Forarbejde, der er blevet
udovet med Hensyn til vort Lovforslags Fremlæggelse i
Socialministeriet, og vedtog at vente med Lovforslagets
videre Foranstaltninger indtil dets Behandling i Rigsdagen.
Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.
Under Punkt 2 behandlede man en Del Forenings
Understottelses- og andre Anliggender, indtil Modet sluttedes ved 2 Tiden.

Foresporgsel hos Socialministeriek.
Tonder, den 8. December 1931.
Hovedbestyrelsen afholder Sondag, den 13. Dec. et
Hovedbestyrelsesmode i Tinglev. Man vilde voere Mini
steriet meget taknemmelig for en Meddelelse om, hvorvidt Sagen angaaende Lovoendrinaen er fremskreden.
Abrbodigst
Fr. Andresen. Amd.
Socialministeriet s Svar.
kobenhavn, den 12. December 1931.
IAnledning as Hovedbestyrelsens Skrivelse af 8. d.M.
angaaende Sagen om LEndringer i Lov Nr. 100 af
29. Marts 1924 skal man meddele, at Socialministeriet i
Overensstemmelse med det af Foreningens Repræsentanter
paa Modet hos Socialministeren d. 7. f. M. fremsatte
Onske har givet Amtmcendene i de sonderjydske Landsdele

Lejlighed til at udtale sig om de af Foreningen fremsatte Onsker, og at man efter at have modtaget Amtmoendenes Svar nu har underkastet forskellige Punkter i
Lovforslaget fornyet Overvejelse, men at der under den
nuvcerende finansielle Situation intetsomhelst kan siges
om Forslagets Skcebne udover, at dette ved forste Lejlighed vil blive droftet i et Ministermode.
Steincke.
Fornyet Henvendelse til Socialministeren.
Tonder, den 19. December 1931.
3 Henhold til den hojtoerede Socialministers Skrivelse
af 12. d. M. — ITtO 52-8-30 skal man herved tillade
sig hoslagt at fremsende Genpart af en Henvendelse til
Hr. Statsministeren og de ovrige Herrer Ministre til behagelig Efterretning, idet man skal tillade sig paany at
bede den hojtcerede Socialminister om at fremskynde Sagen
mest muligt.
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Hovedbestyrelsen vedtog i sit Mode den 13. d. M.
enstemmigt at udtale sin bestemte Forventning om. at
Regeringen og Rigsdagen snarest gennemsorer Lovens
Revision.
Abrbodigst
Fr. Andrefen, Fmd.
Henvendelse til Statsministeren og
samtlige Ministre.
Tonder, den 18. December 1931.
Hojtoerede Hr. Minister!
Under 12. d. M. har man af Socialministeriet angaaende Sagen om A5ndringer iLov Nr. 100 af 29. Marts
1924 om Forsorgelse af krigsinvalider og saadannes Efterladte i de sonderjydske Landsdele saaet Meddelelse om,
at under den nuvoerende financielle Situation intet som
helst kan siges om Forslagets Skoebne udover, at dette
ved forste Lejlighed vil blive drostet i et Ministermode.
Foranlediget heraf skal man herved tillade sig indtroengende at bede den hsjtcerede Minister om at vilde
voere medvirkende til, al der snarest soreloegges Rigsda
gen et Forslag til Abndringer i noevnte Lov, i hvilket
der tages Hensyn til Foreningens Forslag i videst muligt
Omfang.
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Foreningen mener med Rette at kunne hcevde, at
krigsofrene har befundet sig i en krise helt siden krigsaarene: krigsinvaliderne, siden de paadrog sig deres
Beskadigelse og de Efterladte, siden de tabte deres Forsorger, saa at man ikke kan afvise Onskerne om A5ndringer i Loven, fordi ogsaa andre Dele af Samfundet nu
rammes as en okonomisk krise, krigsofrene befinder
sig og har befundet sig i en permanent krise.
Foreningen, der siden 1919 har bestrcebt sig for at
skabe taalelige kaar for krigsofrene gennem et sagligt
Medarbejde om disse Sporgsmaal i Sonderjylland, har
intet som helst at gore med den Uro og Ophidselse, der
fra anden Side er skabt om disse Forhold, men anser det
for sin Pligt at gore Regeringen opmoerksom paa, at der
maa skabes Abndringer i visse Forhold.
Foreningen er ligesom Staten og Regeringen interesseret i Orden og Ro og har selv under de vanskeligste
Forhold bestroebt sig for at sammenholde krigsofrene
under den nodvendige Disciplin.
Efter Foreningens Mening er det den smukkeste
Maade at hoedre de Faldne paa ved at skabe en tilfredsstillende Forsorgelse og Forsorg for krigsinvaliderne
og de Faldnes Efterladte,
Akrbodigst
Fr. Andresen, Fmd.

Om Vanfsreforsorg.
Under denne Titel findes der i „krigsinvaliden" fra
1. December 1931 en i og for sig meget interessant Artikel, der dog desvcerre er misvisende og ikke svarer til
de faktiske Forhold hverken her i Landet eller i de fleste
af de krigsforende Lande, for saa vidt den omhandler Be
skæftigelse af krigsinvalider. Vedrorende dette Forhold
siges der i Artiklen:
hvorledes staar nu Danmarks Vansoreforforg sam
menlignet andre Landes? Det er vanskeligt at give no
get rigtigt fyldestgorende Svar paa dette Sporgsmaal. De
Lande, som deltog i Verdenskrigen, blev tvunget til at
tage Standpunkt til Hjoelpen for krigens Arbejdshcemmede,
der frembod saa mange Soeregenheder: og de overforte
disse Metoder paa* Vanforeforsorgen; men man har
overalt Folelse af en vis Usikkerhed, Famlen og Eksperimenteren. Mange Forsog er atter opgivet, medens
andre er saa friske, at man ikke endnu kan tale om Resultater, og atter andre er kun gennemfort i saa lille
Maalesiok og under saadanne scerlige Forhold, at man
fra dem ikke kan slutte til almindelige Regler.
Danmark, der ikke pludselig var stillet overfor den
Opgave at skulde beskoeftige sig med krigsinvalider, er
fulgt langsomt med og har fornuftigvis afholdt sig fra
eksperimenteren. men sogt at optage de Metoder, der er
af Voerdi. De krigsinvalider, der ved Genforeningen
kom under Danmark, sogte man at genuddaune paa krigsinvalideskolen i Sonderborg. Resultaterne herfra maa,
sammenlignet med andre lignende Institutioner, skonnes
at voere relativt gode med Hensyn til krigsinvalidernes
Muligheder for at kunne ernoere sig ved det loerte Erhverv.
Forholdene i Udlandet synes nu at have naaet en
saadan Udvikling, at man kan begynde at bygge paa de
hostede Erfaringer, og i Forstaaelse heraf har Socialministeriet nedsat en Kommission, der skal fremkomme med
Forslag til Ordningen af Vanforeforsorgen her i Landet;
den har allerede afgivet en Betoenkning, der behandler
en Del af Sporgsmaalet om Invalidernes Beskoeftigelse.

Den arbejder paa ud fra den allerede forefundne og for
Danmark karakteristiske Vansoreforforg at optage de Me
toder, der i Udlandet har vist sig nyttige, og som egner
sig til vore Forhold — i det hele taget paa at skabe en
Vanfsreforsorg, der okonomisk forsvarlig, byder saavel de
Vanfore som Samfundet de bedste Betingelser, og som
kan voere de gode danske Vanforetraditioner voerdig.
Herefter kunde det se ud til, at der herhjemme alt
er saare vel. Det passer imidlertid ikke. Selvfolgelig
var Danmark pludselig stillet overfor den Opgave at skulde
beskoeftige sig med krigsinvaliderne. En Del af krigsinvaliderne har saaet en ny Uddannelse paa krigsinvalideskolen i Sonderborg, men langt fra alle og langt fra
alle de. der blev uddannet paa krigsinvalideskolen, har
senere hen kunnet opnaa könnende Beskoeftigelse. Beskoeftigelsessporgsmaalet er i det hele taget et af de
ommeste Punkter i den danske Forsorgelse. Om dette
Sporgsmaal har jeg i^ min Aarsberetning for Aaret
1930 paa Delegeretmodet den 10. Maj 1931 i Tinglev
fremhcevet folgende:
Som De vil huske og som allerede omtalt, blev der
af Socialministeriet nedsat et Udvalg til Undersogelse af
Sporgsmaalet om Beskoeftigelse af Invalider. Desvoerre
blev vor Organisation ved Besoettelsen af Udvalget tilsidesat, til Trods for vor indtroengende Anmodning til
Socialministeriet om at indromme os en Plads i dette
Udvalg i Lighed med hvad der var tilstaaet ..Foreningen
for Vanfore og Lemloeskede" i kobenhavn.
Under Forhandlingen med dette Udvalg har jeg
fremfort vore Synspunkter om dette vanskelige problem,
som staar i Overensstemmelse med de Synspunkter som
Ciamac har sastslaaet, og som er baseret paa de Ersaringer, der er indhostet i de andre Lande paa dette Omraade. Vort krav gaar ud paa, at skabe Tvangsbestemmelser for at opnaa Beskoeftigelse af Invalider.
Af en Beretning om noevnte Udvalgs Betoenkning,
som er offentliggjort i „krigs-Invaliden" fra 1. Marts
1931, fremgaar, at Udvalget afviser at söge Invalide-
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beskcestigelsesspsrgsmaalet lost ved Hjcelp af Tvangsbestemmelser. Herved tcenker Udvalget ikke kun paa
krigsinvalider, men ogsaa paa Civilinvaliderne. Jeg
mener, at vi absolut maa fastholde vort krav om
Tvangsbestemmelser. Disse Tvangsbestemmelser bsr
efter min Mening dog kun gcelde krigsinvaliderne og
overfor Staten og dens Institutioner. Jeg mener de
svcerbeskadigede krigsinvalider har et Fortrinskrav
overfor Staten. De vil med Lethed ved Hjcelp af
Tvangsbestemmelser kunne anfcettes sormaalstjenstlig
i de forskellige Etater. Praksis udviser klart og tydeligt
at vi ikke kommer et Skridt videre uden Tvangsbestemmelser, og hvad der er muligt i andre Lande, maa
vel ogsaa kunne lade sig gore i Danmark naar bare
Viljen dertil er til Stede.
Hvad jeg har sagt i Maj 1931 gcelder ogsaa den
Dag i Dag: Uden Tvangsbestemmelser kan Beskcestigelsessporgsmaalet ikke loses.
Og hvordan er saa Forholdene i de andre Lande?
Naar Forfatteren til den ncevnte Artikel skriver: „Men
man har overalt (i de Lande, der deltog i Verdenskrigen) Folelse af en hvis Usikkerhed, Famlen og Eksperimenteren. Mange Forssg er atter opgivet, medens
andre er saa friske, at man ikke endnu kan tale om
Resultater, og atter andre er kun gennemfort i saa
lille Maalestok og under saadanne scerlige Forhold,
at man fra dem ikke kan slutte til almindelige Regler,"
saa gad jeg nok vide, hvor Forfatteren har sine Oplysninger fra.
Det modsatte er Tilfceldet. Allerede i 1923 har
det „Internationale Arbejdsbureau" i Geneve beskæftiget
sig med Sporgsmaalet under Tilkaldelse af Repræsen
tanter fra krigsinvalideorganisationerne i de forskellige
Lande som Sagkyndige. Fem af de europæiske Stater,
der deltog i Verdenskrigen, har Tvangsbestemmelser om
Beskæftigelse af krigsinvalider og Faldnes Efterladte
allerede i en hel Aarrcekke.
I Frankrig er Forholdet ordnet ved Lov af
26. April 1924.
I Osierrig ved Lov af 1. Oktober 1920.
I Tyskland-ved Lov af 23. December 1922,
henholdsvis af 16. Juli 1927.

I Italien ved Lov af 21. August 1921.
Efter hvad der er fastslaaet af Eiamacs Sekretariat,
har disse Tvangsbestemmelser bidraget i allerhojefte Grad
til at lette krigsofrenes Stilling paa Arbejdsmarkedet.
Krigsofrenes Organisationer i vedkommende Lande er scerdeles glade for disse Tvangsbestemmelser. I Tyskland
betegnes Indsorelsen af: «Gesetz über die Beschäftigung
Schwerbeschädigter" af den siorfte tyske Organisation med
500 000 Medlemmer «Reichsbund der Kriegsbeschädigten"
som den storste sociale Handling!
Navnlig i krisetiden har disse Tvangsbestemmelser
besiaaet deres Prove til Fordel for krigsinvaliderne.
Derudover findes der en Del Stater, hvor der
bevisligt tages fortrinsvis Hensyn til krigsinvalider
ved Bescettelse af Pladser i offentlige Institutioner
selv om der ikke findes direkte Tvangsbestemmelser.
Dette gcelder navnlig Belgien. Jugoslavien og
Storbritanien.
Man tager vist ikke Fejl, naar man antager, at Ar
tiklen „Om Vansoreforsorg" stammer sra et Medlem af
det af Socialministeriet nedsatte Udvalg til Undersogelse
af Sporgsmaalet om Beskceftigelse af Invalider, og at
Udvalget deler Forfatterens Opfattelse om Sporgsmaalet.
Er dette Tilfceldet, maa det endnu engang paa det dybeste beklages, at Socialministeriet ikke har holdt det
for nodvendigt, at indromme den Organisation, der
siden 1920 har beskceftiget sig med hele dette Sporgsmaal baade hjemme og i Udlandet, Scede i Udvalget,
ligesaa godt som Foreningen for Vanfore og Lemlcestede,
der forst er oprettet i 1926 og sikkert ikke har haft Lejlighed til en saa omfattende Beskceftigelse med Problemet
som krigsinvalideforeningen. Der er mange ssnder
jydske krigsinvalider, for hvilke Beskceftigelsesproblemet er af vitat Betydning, kravet om Pligtbeskcestigelse i offentlige Institutioner er et af de internationate Programpunkter, der er rejst af Eiamac.
Det er beklageligt, at Artiklen „Om Vansoreforsorg"
indeholder disse urigtige Oplysninger vedrorende Beskceftigelfesproblemet; de er kun egnet til at vildlede den
offentlige Mening.
Tonder, Julen 1931.
Fr. Andresen.

1- Vierre-Pol Huber. -s-

gennem Eiamacs Bestyrelse. Kun saa Dage for sin Dod
fremsendte Huber endnu Eiamac de Oplysninger og Bilag,
som han havde fremskaffet.
Sammen med den afdodes Familie og den franske
Organisation for Lungesyge sorger ogsaa Foreningen
for ssnderjydske krigsbeskadigede og faldnes Efterladte
over ham.
F. A.

Den 13. November afgik i Paris kammerat PierrePol Huber ved Doden som Folge af sine Krigsbeskadigelser. Huber var stedfortrcedende Generalsekretær for
den Eiamac tilsluttede franske Landsorganisation for
lungesyge krigsbeskadigede.
17 Aar gammel gik Huber som frivillig med i krigen. Han saaredes Haardt den 26. Maj 1915 ved Souchez.
Han var Ridder af 2Ereslegionen. Huber blev kun
35 Aar gammel; ved hans alt for tidlige Dod er Landsorganisationen blevet berovet et af sine ivrigste Medlemmer. Men ogsaa Eiamac taber i Huber en tro Ven og
god kammerat.
Huber var 1930/31 Bestyrelsesmedlem for Eiamac,
og ved Aarsmodet i Prag udpegedes han som sagkyndig
i Sporgsmaalene angaaende Tuberkulosen og dens Bekcempelse blandt de tidligere krigsdeltagere.
Loden har bortrevet Huber midt i Arbejdet. Efter
Prager kongressen var han rejst til Geneve for med
den Samvittighedsfuldhed og Nojagtighed, som udmcerkede
ham, ak udfore et Arbejde, der var overdraget ham

kammerat Henry Pichot — Officer af 2Ereslegionen.
kammerat Henry Pichot, der er President for Eiamac, og hvis Navn er blevet vore Medlemmer vel
bekendt gennem Beretningerne over Eiamacs Moder, er
af Presidenten for den franske Republik bleven udncevnt
til Officer af Abreslegionen.
kammerat Pichot. der ogsaa er Abresprcesident for
„union federale des associations francaises d' anciens
combattant et victimes de la guerre", som omfatter
850,000 Medlemmer, tilhorer Eiamac siden dens Grund
læggelse. Eiamacs Arbejde har han fremmet med storste
Interesse og paa fremragende Maade.
Under sit Fangenskab i Tyskland havde kammerat
Pichot Lejlighed til at lere Tyskland og det tyske Folk
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at kende, han behersker det kyske Sprog fuldkomment;
sin i Fangeskabet tagne Beslutning at stille hele sin
Kraft efter krigens Afslutning i Fredens Tjeneste har
kammerat Pichot stedse fulgt saavel i sin franske Hjemstavn som indenfor den internationale krigsofferbevoegelfe.
Ogsaa vi onsker kammeral Pichot hjertelig til Lykke
til den hoje Udmærkelse.
F. U.

TN den kinesisk-japanske konflikt.
Kammerat Pich ot, Formanden for den internationale
Arbejdssammenstntning af krigsbeskadigede og krigsdettagere (Ciamac) sendte til Præsidenten for Folkeforbundsraadet. Minister Bri and, folgende Telegram:
Hojstoerede Hr. President!
Tildragelsernes Alvor i det fjerne Osten har blandt
de franske og de udenlandske Grupper af tidligere krigsdeltagere, som er sammensluttede i den internationale Arbejdssammenslutning. udlost sicerk Foruroligelse.
Allerede ved Folkeforbundets Mode i Geneve har jeg
paa de franske Gruppers Vegne haft den A5re over for
Dem at udtale Onsket om, at Folkeforbundet med al
Eftertryk og med alle til Raadighed staaeude Midler
maatte virke for en fredelig Bilæggelse af den kinesisk
japanske Konflikt.
I de 3 Millioner krigsdettageres Navn. der er sammenstuttet i Eiamac. er det Aftenen for Raadsmodets
Begyndelse i paris, for hvilket De er President, min
Pligt, overfor Dem at udtale det indtrængende Onske,
som ogsaa er Deres, ak Folkeforbundet overfor de nuvoerende Forhold maatte anvende alle de til Raadighed
staaende Midler og hele sin Autoritet til en fredelig
Losning af den alvorlige konflikt.
Jeg er overbevist om, at De vil tillcegge denne Intervention ligesom alle tidligere den Voerdi, som den for
tjener.
Ogsaa vor Organisation sendte Prcesident Briand i
denne Sag folgende Telegram:
»Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og
faldnes Efterladte, Medlem af Ciamac, udtaler herved
overfor Folkeforbuudsraadets President, Minister Briand
det indtrængende Onske, at Folkeforbundet maatte gore
hele sin Indflydelse gceldende for en fredelig Losning af
den kinesisk-japanske konflikt.
A. 2l.

Til Afrustningskonferencen 1932.
IFebruar 1932 skal Afrustningskonferencen aabnes
i Geneve, der antagelig vil komme til at vare loengere
end et halvt Aar. Samtlige Nationer i hele Verden vil
vcere repræsenterede ved Tusinder af Delegerede. Overalt i hele Verden afholdes der nu Moder mod krigen,
og vedtages der Manifester og Resolutioner for Afrustuiugeu. Hvor stor den almindelige Interesse blandt alle
Folkene er i at forhindre nye krige, bevidner den Afrustningskonference som afholdtes den 25.Novbr. 1931 under
Forsoede af Lord Eecil i Paris. Ved denne har de
Delegerede fra 400 nationale og internationale Organisationer besluttet at afholde en egen international Afrustningskonference inden Folkeforbundets Afrustningskonference.
Ved Pariser konferencen i November talte aner
kendte Talere fra mange Lande. Under Forfcede af Noel
Baker (England), Paul Boncour (Frankrig) og Fri
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herre von Rheinbaben (Tyskland) toges der Stilling
til Afrustningsproblemet.
Ved denne konference, som selvfolgelig maatte vcekke
den siorste Interesse blandt krigsofrenes og krigsdeltagernes Organisationer blev disse reprcesenteret gennem
den internationale Arbejdssammenslutning, Ciamac.
I tre store lukkede Moder underkastedes Sporgsmaalene: „Hvorfor, hvornaar og hvordan afruste?" en
videnskabelig og psykologisk Undersogelse. Et stort offentligt Mode i Trokadero den 28. November under Forscede af Herriot (Frankrig) vedtog — ganske vist under
Forstyrrelsesforsog fra franske nationalistiske Elementer
— efterfolgende Beslutninger, som sammensatter Afrust
ningens Bestrcebelser og skal lette Hvervningen for Afrustningen:
1. Afrustningen er af afgorende Betydning for Verdensfredsordningen og Genoprettelsen af den Tillid, af
hvilken den okonomiske Velscerd ashcenger.
2. Den virkelige Sikkerhed beror aldrig og ingensinde paa Rustningernes kappestrid, men alene paa Samarbejde og de civiliserede Folks gensidige Forpligtelser til
Krigsforebyggelse og om fornodent til Standsning af allerede paabegyndte krigeriske Opgor. Folgelig er det nodvendigt at udvikle den internationale Retsorden til en
virksom Hindring mod ethvert Angreb.
3. Alvorlige Foranstaltninger til Afrustning er for
Traktatsparterne af Fredstraktaterne fra 1919 og andre
internationale Dokumenter ligesaa bindende 2Eressorpligtelser som de andre klausuler i disse internationale
Asgorelser.
4. Der skal opbygges et System til Indskrænkning
og Nedscettetse i Rustningerne af enhver Art, som under
en International kommissions Tilsyn paalcegger alle Stater Forpligtelser af samme Art og fremskridende ved Rustuingernes Nedsættelse virkeliggor den samme Sikkerhed
for alle Folkene. Dette System skal yderligere fore til
fuldstændig Afskaffelse af visse scerlig til Angreb bestemte
nationale Vaabenarter; vedrorende Luftskibsfarten kan
dette Maal opnaas ad Internationaliseringens Vej.
F. A.

Bestyrelsesmode sor Ciamac i Geneve.
Eiamacs Bureau, der deltog i Afrustningskonferencen i
November d. A. i Paris, besluttede ved denne Lejlighed
at indkalde Eiamacs Bestyrelse til et Bestyrelsesmode
den 4. og 5. Februar 1932 i Geneve. Den 6. Februar
skal der afholdes et siorre Mode under Deltagelse af
Medlemmer af de tilsluttede Organisationer fra de Lande, der groenser til Svejts. Det skal vcere dette Modets
Opgave at stadfoesie den af Eiamacs Organisationer
vedtagne kuudgoretse for Afrustningen samt at bemyndige Bestyrelsen til at overrcekke kundgoretsen til Proesidiet for den internationale Afrustuingskonference.
Eiamacs kommende Aarsmode. for hvilket Modestedet vil blive bestemt i Geneve, skal udformes til en
udtryksfuld Protest mod den Forringelse af krigsof
renes Forssrgelse, som kan constateres i alle Lande.
Gennem en levende Skildring af de faktiske Forhold
i alle Lande skal det forssges at opruske Verdens
Samvittighed over for Folkenes manglende Pligtopfyldelse paa krigsofferforssrgelsesomraadet.
F. A.
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Forslag til vore Lovcendringer!
Vi sluttede med vor Organisations ændringsforslag
i November-Udgave, dog skal vi for Fuldstcendighedens
Skyld, meddele vore Medlemmer, at Forslaget imidlertid
er blevet suppleret med folgende Tilsojelser:
§ 5. Der onskes her tilsojet: Efterundersogelser af
den paagceldende Invalids Erhvervsudygtighedsgrad skal
ikke foretages efter det 50. Leveaar, med mindre denne
selv onsker det.
Begrundelse: Vi gaar her ud fra. at efter det 50.
Leveaar vil der nceppe tiltroede nogen Forbedring af en
i krigen paadraget Invaliditet og iovrigt vil en Invalid
i en saa fremskreden Alder have vanskeligere ved at saa
Beskæftigelse. Efterundersogelser kan derfor spares, og
disse medforer ikke uvæsentlige Udgifter for Staten.
§ 21a. Betingelse for Tilstaaelse af Efterladteforsorgelse, „at A5gteskabet skal vcere indgaaet inden Udlobet
af 10 Aar efter at Invaliditeten er paadraget", maa
absolut bortfalde.
Bestemmelsen har ikke haft nogen praktisk Betydning
endnu, men senere vil det, hvis denne Bestemmelse bliver
bestaaende, komme til at virke saadan, at de yngre
krigsdeltageres Efterladte i mange Tilscelde. ogsaa der
hvor Invalidens Dod faktisk vil komme til at skyldes Invaliditeten, paa Aorhaand vil vcere afskaaret fra at faa
tilftaaet Efterladteforsorgelse, kun fordi 2Egteskabet ikke
er indgaaet indenfor de 10 Aar.
I den nye tyske Lov (R. V. G.) er denne Bestemmelse ogsaa undladt, og det vilde ogsaa vcere ganske urimeligt at scette Fristen for Indgaaelse af A5gteskab til
omkring 28 Aar, der maa dog her tages i Betragtning,
at unge Mennesker paa 18 Aar maatte gore krigstjeneste,
og efter endt krigstjeneste maatte disse dog forst finde
sig til Rette i Erhvervslivet.
Bestemmelsen, som den nu er, kan virke som solger:
En krigsdeltager indkaldt Foraaret 1918, da han lige
var fyldt 18 Aar. Han paadrog sig et Lungeskud eller
en Nyrelcesion og dor i en Alder af 35 Aar af denne
Lidelse. I1929, da han var 29 Aar, indgik han A5gteskab. hans Efterladte vil i h. t. nuværende Bestemmelse
vcere afskaaret fra at kunne faa Forsorgelse, da A5gteskabet ikke er indgaaet inden 10 Aar efter Invaliditetens
paadragelse.
hvis der endelig sastscettes en Frisk, maa dette vcere
som i Tjenestemandsloven, at A5gteskabet skal vcere indgaaet inden Manden har fyldt sit 50 de eller 60 de Leveaar.
§ 21, 1. Stk. Der maa ske en Mndring i Scetningen
„Fra den 1. i den paa Oodsdagen eller kravets Anmeldelse folgende Maaned", idet det sikkert ikke har vceret
Lovgivningens Mening, at naar en Mand dode maaske
den 25. i en Maaned, og Enken maaske den 2. i den
kommende Maaned fremsatte krav om Forsorgelse, at
Forsorgelsen saa forst skulde regnes fra den 1. i den paa
Kravets Anmeldelse folgende Maaned.
Man kan dog ikke forlange, at Enken straks de allerforste Dage efter Mandens Dod henvender sig til Invalidencevnet om Tilkendelse af Forsorgelse, men der er
dog heller ingen Mening i, at Forsorgelsen i saadanne
Tilscelde ikke skulde komme til at regnes fra den 1. i den
paa Dodsdagen folgende Maaned.
S
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„Socialdemokraten- skriver:

Krigsinvaliderne hos Socialministeren.
En lcengere Forhandling i Gaar. — Vil krigsinvalide-Loven snarest blive revideret?
Foreningen for fonderjydske krigsbeskadigede og Fald
nes Efterladte, repræsenteret ved Hovedbestyrelsesmedlemmerne Raadmand Ar. Andresen, Tonder, Enkefru
Schultz, haderslev, kontorbestyrer Mortensen, Haderslev,
Forretningsforer M. Petersen, Aabenraa, og H. Clausen
Sonderborg, har i Gaar haft en 3^ Time lang konference med Socialminister Steincke. Tilstede var endvidere Departementschef Larsen og Ekspeditionssekretær
Bardenfleth. Forhandlingerne drejede sig om det Forslag til en Revission af Loven angaaende krigsinvalider
og Faldnes Efterladte, som Socialministeren har udarbejdet.
For over 1 Aar siden forelagde Hovedbestyrelsen
konkrete Forslag for Ministeren, og der er opnaaet Enighed om en Del af disse. Men derudover har Foreningen
nu fremsat en Rcekke nye Forslag, der navnlig tager
Sigte paa at faa Administrationssystemet cendret og at
skabe storre Tryghed i krigsofrenes Forhold. Det er
Hovedbestyrelsens Opfattelse, at hvis disse Forslag imodekommes, vil den i de senere Aar fremkomne Utilfredshed
ophore.
Det er Foreningen for fonderjydske krigsbeskadigede
og Faldnes Efterladtes Anskuelse, at krigsofrenes Sag
fremmes bedst gennem saglig Forhandling, og dette vil,
siger Formanden, Redaktor Ar. Andresen til os i en Samtale, stedse vcere Ledetraaden for vort Arbejde.
Hvornaar venter De Revisionsforslaget fremsat i
Rigsdagen? sporger vi.
Noget bestemt Tidspunkt kan ikke siges, men vi haaber snarest, lyder Hr. Andresens Svar.
politiken skriver:

Nye ANllionkrav
fra de fonderjydske krigsinvalider.
En Deputation fra de fonderjydske krigsinvaliders
Organisation hos Socialministeren.
Forhandlingerne varede 3 til 4 Timer.
En Deputation fra Foreningen af fonderjydske krigsinvalider blev i Gaar modtaget af Socialminister Steincke
til en Drostelse af Muligheden for en Revision af den
gceldende Lov om Understottelser til de sonderjydske Krigsinvalider. Forhandlingerne strakte sig over ikke mindre
end halvfjerde Time; Ministeren stillede sig meget velvillig over for adskillige af de af Invaliderne fremsatte
Onsker, men bestemt afviste andre under Hensyn til de
herskende okonomiske Forhold.
Man kan vistnok gaa ud fra. at de Lofter, Ministeren mente at kunne give, ikke helt har tilfredsstillet Deputationen. I hvert Fald er der fra Foreningens Side
— efter sikkert Forlydende — fremsat Krav om Forbedringer af Invalidernes kaar, som vil medsore en saa betydelig Forogelse af Statens Udgifter til dette Formaal,
at der kan tales om Millionkrav.
Den gceldende krigsinvalidelov medforer en aarlig
Udgift for Staten paa 3,6 Mill. kr. Den blev gennem
fort i 1920, men blev cendret i 1924, og nu stilles der
altsaa nye store krav fra Invalidernes Side. Det maa
fremhceves, at den Deputation, der i Gaar havde Fore-
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troede for Socialministeren, repræsenterede den officielle
Forening af sonderjydske krigsinvalider. Ved Siden af
denne eksisterer en anden, der kalder sig Foreningen af
forurettede sonderjydske krigsinvalider.
Hr. Steincke vil nu overveje, i hvilken Udstrækning
det er muligt at imodekomme de fremsatte krav, men
efter alk at domme vil det ikke blive let for Ministeren
at tilfredsstille de sonderjydske krigsinvalider.
Jydske Tidende skriver:

Krigsinvaliderne hos Socialministeren.
Et Forslag om 2Endringer i Forsorgelsesloven drosledes
punkt for Punkt med Ministeren.

Der fremsattes nye Forslag.
Hovedbestyrelsen for Foreningen for sonderjydske
krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte var i Dag ved
en Deputation tilsagt til konserense hos Socialminister
Steincke angaaende den ny Forsorgetseslov for de sonderjydske krigsofre.
Forslaget diskuteredes Punkt for Punkt.
Modet, der holdtes i Socialministeriet, varede over
61/2 Time. Til Stede var foruden Socialministeren og
Deputationen, Departementschef Lassen og Ekspeditionssekretoer Bardenfleth.
Som bekendt har Foreningen for godt et Aar siden
fremsat et skriftlig Forslag til Socialministeriet angaaende
Abndringer i Forsorgelsesloven. Der foreligger nu som
af Socialministeren bekendt i Folketinget et udarbejdet
Forslag til denne Lov. Ministeren gennemgik hele Lovforslaget med Deputationen og diskuterede det Punkt for
Punkt.
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En Del af de af Foreningen fremsatte Forslag var
der almindelig Overensstemmelse om; udover de tidligere
indbragte Forslag modte Deputationen i Dag med enkelte ny Tilloegsforflag der navnlig tog Sigte paa Administrations-Systemet og tilstroebte at skabe storre Tryg
hed for krigsofrene.
En Samtale med to af de sonderjydske Deltagere.
Efter Modet hos Socialministeren havde vi en Samtale med Raadmand Andresen og kontorbestyrer Mor
tensen, som begge erkloerede, at Forhandlingerne havde
vceret strengt fortrolige, men begge folte sig overbevist
om, at den Utilfredshed, der i visse kredse indenfor de
sonderjydske krigsofre var kommet saa stcerkt til Orde i
de senere Aar, nok vilde forstumme, hvis de soreslaaede
Abndringer blev lovfcestet, og de syntes at se med stor
Tilfredshed paa Socialministerens Forslag. De pointerede
begge, at det, man onskede, var en fuldstændig saglig
Ordning uden personlige Hensyn. Sporgsmaalet er jo i
sig selv et meget specielt sonderjydsk Problem.
Det er jo ikke blot landsbegrcenset og personbegrcenset,
men ogsaa tidsbegrænset, saaledes at det jo er et ganske
overskueligt Problem, som man maa haabe meget snart
vil finde sin Losning.
Ikke Enighed om alle Sporgsmaal.
Efter hvad vi erfarer, afviste Ministeren ikke nogen
af de soreslaaede A5ndringer. men de Sporgsmaal, der
ikke var Overenstemmelse om, staar endnu aabne for
Diskussion.
Deputationens Medlemmer understregede stcerkt, at
man maatte onske, at Forslaget fremmedes meget hurtigt.

To kammerater fra Nordslesvig.
I Skyttegraven dei 23. Februar 1916.
Efter at vi har vceret i Reserve i 6 Dage, kager
vi ud i Skyttegraven for at aflose vore kammerater,
som afvekslende med os besoetter Stillingen i 6 Dage, og
som med spoendt Opmærksomhed venter efter det Ojebtik,
da vi kommer og raaber ned i Hulen til dem „Ablösung".
I et Nu spoender de Tornystren paa, tager Bossen i
Haanden og med et venligt „God Nat og paa Gensyn
om 6 Dage" tager de tilbage for athvile ud i deres
kvarter.
Efter at vi har stillet dobbelt Vagtpost ud, begynder
vi med vor egen Syssel. Madposen bliver aabnet en
Kop kaffe varmes, og saa spises der Aftensmad med
en voeldig Appetit. Nede i Hulen, som er bygget af
Bolgeblik dybt under Jorden, har vi sat en lille fransk
kakkelovn op, som der bliver fyret i naar det er morkt.
For gaar det ikke. da ellers Franskmanden, som ligger
noer foran os, vilde beskyde os med svoer Ammunition.
Derefter ordner enhver sit Leje. for ak loegge sig til Ro
efter de sidste Anstrengelser.
Den Del af Graven, som vi bescetter, er opncevnt
efter den poeneste Gade i vor Garnisonsby Eh., Bismarckstrasze — kaiserdamm, hvor en moderne Undergrundsbane korer uafladeligt. De store Huller, der forestiller Holdepladserne, er forbundne med underjordiske
Gange, og de er ligeledes opncevnt efter disse, saa naar
Banen var her, kunde man kore fra den ene Station til
den anden.

Da Graven gaar i en Bue, forekommer det ofte,
at Fjenden beskyder os fra Flanken. Henimod kl. 6
hver Aften aabner Fjenden, som staa paa Vagt lidt til
venstre for os, en heftig Ild. Han kaldes i Almindelighed
Peter knald, fordi han hvert 5. Minut knalder lige over
vor Doekning paa et og samme Sted. Lidt efter begynder hans kollega fra hojre, som kaldes August Schütz.
Folkene morede sig hver Aften kosteligt over disse to
Helte; naar de kan sige „Det var Peter knald" eller
ogsaa „Det var August Schütz", fordi de helt uden Virkning bortknalder en Mcengde Patroner. Enhver mener,
at naar vi engang faar fat i dem, skal de begge faa
tildelt en „Lukasmedaille".
I forste Halvdel af Natten overtager vi Gravtjenesten for en tredje Del af kompagniet, netop paa den
Tid, da Fjenden soetter alle sine Minekastere i Funktion.
As og til horte man et dumpt Skud, som om det kom
nede fra en Hule. Alle Vagtposter er med et Spring
nede i deres Smuthuller. En stor Mine stiger hojt op,
og med et voeldigt Brag kreperer den i Noerheden, saa
en Byge af Splinter, Jord og Trce hagler ned i Graven.
„Det var en af de store", siger vi til hverandre, „det
er dog noget Pak, at de ikke kan holde Ro en eneste
Time".
Man ved allerede, at der snart kommer en til. Dog
gor de os ikke megen Skade dermed, thi Graven har vi
saa „moderne" anlagt, at det noesten er dem umuligt at
ramme os.
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Undertiden taler ogsaa Artilleriet med. noget som
vore Artillerister snart skal besvare. Paa begge Sider
blinker kanonerne tillige med de eksploderende Granater,
der vidt og bredt sprojter med Gnister. Under deres
uhyggelige Lyd kigger man med spoendt Opmærksomhed
over kanten for at se deres Virkning.
Nattens Illorke oplyses af de saakaldte Faldskoerme.
som bliver kastet op med en Raket og af Vinden baaret
over vor Stilling. Skcermen er af den fineste Silke,
hvorunder der hoenger en brcendende Patron, der en
kort Tid kaster et klart Lys over Graven, saa man let
kan se, om der er en Patrouille paa Foerde.
..Fallschirm in Sicht", raaber Vagtposterne og forfolger dem med Ojnene. til de falder ned, for saa at
samle dem op om Rlorgenen. Mangen en sender dem
hjem, for at deres kcere skal se. hvad Damerne i paris
syr sammen til Gavn for deres Tropper.
)a. hvis denne hele Bedrift kun ikke var forbunden
med Fare, saa er det virkelig meget interessant, hvad
man oplever i denne Krig. Alen desvoerre mister man
saa ofte en god kammerat.
For nylig overraskede en god Ven derhjemme fra,
I. I., som er ved et kompagni, der ligger her ved

Siden af, os med et Besog. „Hvem kan det vel vcere,
der hjumpler ned ad den ujoevne Trappe", siger vi til
hverandre, idet Dören bliver lukket op. En god Ven
troeder ind og byder venligt God Aften, og saa begyndte
Samtalen om Hjem og meget andet som laa en paa
Hjertet, noget som man ikke fik Lejlighed til hver Dag
overfor en god Ven hjemmefra. Forst sporges der, om
man ikke har Hort noget Nyt om Freden, men desvoerre
kan man ikke svare paa det. Derefter droftes de sidste
Nyheder fra Hjemstavnen og hvad man har lcest i
Aviserne, som vi med stor Gloede loeser hver Aften, naar
den dejlige Time kommer, da Postsagerne bliver uddelt
og man spoendt lytter efter hver Adresse, der oploeses.
For Besoget gaar igen, skoenkes der en kop kaffe eller,
hvis det er muligt, destilleres en Vingrog, som man plejer
hjemme.
Desvoerre gaar der saa mange gode Dage tabt for
en, hvor man hjemme paa en anden Rlaade kunde voere
mere til Gavn. ZNen vi haaber, at Skoebnen vil beskoerme
os som hidindtil og sende os sunde og raske hjem igen
til vore koere derhjemme i Nordslesvig.
En venlig Hilsen til Venner og Bekendte fra A. C.
og I. P. fra R.

Vekendtgorelse.

kebanclling
ak (ZiZt, Iscbias, Muskel-, I^eä- oZ KnoZleliäelser. Elektriske
1^sba6e, NassaZe oZ Z^ZeMmnastik efter I^WZeoräination.
Neälemmer af ^oreninZen for KriZsbeskaäiZeäe p. p. oZ
äeres paarorenäe, livor Invaliciensevnet eller Z^Zekassen
ikke ^6er noZet VeäerlaZ for ovenanførte I^iäelser, kan ved
f'oreVisninZ sk cleres ^eälemsboZ faa LebanälinZer efter
Aftale.
I^.
- I^ssZeautoriserst Nassor laffet 34
telefon 480

Det meddeles herved, at Hr. Ludwig Rtüller-Uri,
Berlin, kommer til Flensborg, Mandag, den 1. og Tirsdag den 2. Februar 1932.
Noermere Oplysninger faas ved telefonisk Henvendelse til Formanden Ar. Andresen. Tonder, Telf. 310 og
199.

^

Graasten Afdeling

afholder sin aarlige Generalforsamling Sondag. den
10. Januar 1932 i Chr. Jepsen's Gceskgivergaard Aften
Kl. 6. faaledes at Medlemmer fra Torsbol og Kvoers
kan rejse med Toget der ankommer i Graasten Kl. 17^^
Efterm.)
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Efter Generalforsamlingen vil der blive Lejlighed
til en lille Svingom.
Om talrig Deltagelse beder
P. B. V.:
C. hansen, Formand.

Hss Slags Gummifodtsj repareres.
Billige Taksler - Hurtig Betjening.

M. Moller . Brohovedvej z - Ssnderborg
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paa alle pladser, hvor vi endnu ikke
er repræsenteret til at optage Ordrer paa
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Enhver Haveejer er kober.
Stor Provision, kun prima
Varer leveres. Bestillingslister m m. gratis. Noermere ved
Henvendelse til
Allnincle

H
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Aleääelelse kra Invaliäeasevnet.
Konsultstion for militsere Invalider oZ saaäannes efter
ladte samt l^enteansoZere vil af en I^clsenäinZ fra I^sevnets
Kontor i januar ^Vlaaneä I9Z2 blive afbolät i:
tlsllersIeV, Amtsbuset,
äen 7., 14., 21. oZ 28. Kl. 14»».
Aabenraa, LFSekassens Kontor, Lsn^erZstle 12,
clen 5., 12.. 19., og 26. Kl. 14^.
I^snäer, Amtsbuset, 6en 13. Kl. 14^.
l^inZleV, l^inZleVbns, äen 22. Kl. 1612
l^sSumkloster, Hotel ko^sl, äen 15. Kl. 15^.
I^oftlunll, k?ro8ck' Hotel, clen 20. Kl. 14.
kocläinZ, Hotel ksääinZ, äen 8. Kl. 14^o.
Invalider oZ efterladte, samt kienteansoZere, som onsker
st Zsre LruZ af äisse Konsultationer, maa senest 2 Duge incien
äen Dato, paa bvilken 6e agter at Zive ^locle, mecläele Invaliäensevnet i LsnderborZ, til bVilken Konsultation cie aZter at
give ^o6e, for st Vedkommendes Akter kan blive meäbraZt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä bvilke <ler ikke er l^ejliZbeä
til at blive IseZeunäergoZt — aflioläes kun, for saaviät ^WVnet
rettiäiZt moätaZer Anmeldelser til samme. I^valiclensevnet.
Artikler og Sporgsmaal m.m. til Optagelse i Bladet
tilstilles Redaktoren til senest den 20. i hver Maaned.
Bekendtgorelser og Annoncer kan sendes direkte til
Trykkeriet.

.Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg. Kastaniealles, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 15 Sre pr. Eksemplar.
Eflerlryk af .Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 245
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for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
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Sen 1. Zebruar 19Z?

Til samtlige Afdelinger.
Under denne Overskrift i sidste Nr. af krigs-Invaliden anmoder Hovedbestyrelsen alle Afdelinger i Januar
Kvartal dette Aar at foretage Valg af Repræsentanter
til noesie Fcellesmode, der isolge § 9, 9. Stk. i Central
foreningens Vedtoegter skal afholdes i April Maaned.
I samme Artikel anmodes Lokalafdelingerne om,
inden den 10. Marts dette Aar at indsende evtl. For
flag. som onskes behandlet ved noeste Fcellesmode, til
Foreningens Formand kammerat Fr. Andresen, Sondergade 32. Tonder.
Denne Frist er islg. Hovedbestyrelsens Beslutning af
24. Januar under Hensyn til vor Lovs evtl. Ikrafttræden
fra 1. April, omdret til den 1. Marts dette Aar; da
man maa regne med at Fællesmodet muligvis vil
blive afholdt i Marts Maaned.
Tonder i Januar 19Z2.
Hovedbestyrelsen.

Vort Hovedbestyrelsesmode
i Tinglev den 24. Zannar d. A.
I Anledning af. at det lcenge ventede Lovforslag til
Wndring af Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 i allerncermeste Fremtid vil blive forelagt Rigsdagen af Socialminister Steincke, havde Formanden Ar. Andresen, Tonder, indkaldt til et Hovedbestyrelsesmode den 24. Januar,
der afholdtes i Chr. Hansens Gcestgivergaard i Tinglev.
Alle Hovedbestyrelsesmedlemmer var modt da For
manden ved 9 Tiden aabnede Modet og bod Velkommen.
Modet der strakte sig over 4 Timers Forhandling fik ct
udmcerket Forlob. Dagsordenens eneste Punkt var Vehandling af det af Socialministeriet udarbejdede Lovforslag, og til Slut en Del Efterretningssager.
Vi har i de forudgaaende Udgaver offentliggjort alle
Foreningens Forslag til Lovcendringen, faa vi anser det
for overslodigt, at komme ncermere ind paa en Gengivelse og en Sammenligning af Socialministeriets Forslag,
men kun gore ncermere Rede for. hvad Socialministeriets
Lovforslag væsentlige punkter gaar ud paa.
Formanden meddelte, at selve Forslaget, som det
vilde blive forelagt Rigsdagen ikke bod paa en okonomisk
men mere paa en administrativ Forbedring. Han understregede det ejendommelige ved dette Forslag, at Mini

8. Aargang

steriet ikke havde taget Hensyn til Enkernes Onske om en
Forhojelse af Enke- og Bornesorsorgelsen, Ministeriet
begrunder dette Afslag med, at hvis et saadant Onske
skulde imodekommes fuldtud, vilde det paa det nnvcerende
Tidspunkt medfore alt for store Udgifter. Vi gaar dog
ud fra at Ministeriet erkender Berettigelsen af en Forhojelfe, og vi haaber ved den forestaaende Behandling i
Rigsdagen, hvor Hovedbestyrelsen vil söge Foretrcede
hos det nedsatte Rigsdagsudvalg, dog at kunde opnaa
et Resultat. Endvidere savner man i Forslaget ncermere
Regler om forlods Beskæftigelse af krigsinvalider. Dette
for Krigsinvaliderne saa vigtige Sporgsmaal er optaget
til Overvejelse af det scerlige Udvalg angaaende Vanforeforsorg m. v. og vil formentlig blive henlagt til noevnte
Udvalgs Beskcestigelses-jZroblem. Dette Sporgsmaal, der
staar vort Hjerte noermest, er et af krigsinvalidernes
vigtigste Problemer, som vi stadig har sogt gennem
fort ved en lovmcesig Ordning.
Endvidere meddelte Formanden, at de sonderjyske
Amtmcend havde haft Lejlighed til at gennemgaa vort
Forslag, og at disse, efter Hovedbestyrelsens fremsatte
Onske overfor Socialminister Steincke, i en Indstilling
havde vist skor Forstaaelse for vore Onsker. Scerlig har
Amtmcendene tiltraadt et af Foreningen fremsat Onske
om, at Medlemsantallet i Noevn og Raad soroges med
1 Medlem hver, og at dette Medlem i hver Institution
beskikkes efter Forslag af hvor Forening. Dette Forslag
har Socialministeren efterkommet og det vil faa stor Vetydning ved Behandlingen af vore Sager. Alt ialt er
der ikke under de nuvcereude daarlige okonomifke Tider
Udsigter til en voesentlig okonomisk Forbedring udover det
der er forudset i det nye Lovforslag.
Man blev indenfor den samlede Hovedbestyrelse
enig om, da man paa det nuvcereude Tidspunkt ikke
anfaa det for gavnligt ak foretage yderligere KEndringer
inden Forslagets Behandling i Rigsdagsudvalget, endnu
en Gang at scette sig i Forbindelse med de sonderjyske
Landtingsmoend og anmode dem om, i videst mulig
Omfang, som Forholdene tillader det, at bidrage til vore
2Endringers Gennemforelse.
Til Slut behandles nogle Efterretningssager der
toges til Efterretning, hvorefter Formanden sluttede
Modet ved 2 Tiden.
—c—
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Et Mindeord over afdode Departementschef

1-

V.Z.Hansen

f

Kobenhavn.
Den 13. Januar dode pludselig Formanden for Invalideraadet for de sonderjydske Landsdele, kobenhavn,
Departementschef P. I. Hansen. Departementschefen 'har
vceret Invalideraadets Formand siden 1920, hvor denne
Institution blev oprettet. Han har stedse, indenfor de
Rammer som Loven hjemler, vist stor Forstaaelse for den
sonderjydske krigsofferforsorg, og der er mange krigsin
valider og Efterladte, som han har vceret en god Slotte
ved Asgorelsen af deres Rentesag. Vi vil oprigtigt onske,
at hans Efterfolger maa blive en Mand med et ligesaa
varmt Hjerte for krigsoffersagen, som det han var i Besiddelse af.
ZEre vcere hans Minde!
Hovedbestyrelsen for Foreningen for fonderjydske krigsbefkadigede og Faldnes Efterladte.

Vor Lov i Rigsdagen
Spcendingen er udlosi. Vor Lov blev forelagt Lands
tinget Onsdag, den 27. Januar og fik en velvillig Modckgelse fra alle Sider. Vi skal i denne og fremtidige Udgaver fremkomme med alle mulige Oplysninger, Ordforertaler m. m., ved de forskellige Behandlinger; vor
Lov vil gennemgaa i Rigsdagen indtil den er vedtaget
ved Lov.
Denne Gang gengiver vi Landstingsmand Jorgen
Mollers Ordforertale, der har vceret meddelt i Socialdemokraten. Incesie Udaave skal vi aenaive de andre Ordforertaler.

Zorgen Mollers Tale.
Ved Behandlingen af dette Lovforslag gaar mine
Tanker tilbage til Aaret 1920, da der under Behandlingen af den midlertidige Lov til Forsorgelse af de sonderjydske militcere Invalider og Faldnes Efterladte lod hjerte
varme Ord om dem, der kcempede og faldt paa Slagmarken for en Sag, der ikke var deres, og om dem, der
med deres Blod koble Sonderjylland tilbage til Danmark.
Hele det danske Folk var dengang enigt i, at der
burde sorges saa godt for de sonderjydske krigsinvalider
og de Faldnes Efterladte, som det overhoved var muligt,
og at Forsorgelsen ikke skulde takseres efter de Regler,
som er gceldende i H. t. den almindelige Sociallovgivning.
Ester min Mening kan man da heller ikke sidestille
Krigstjeneste med den Risiko, som kan vcere forbundet
med Udovelsen af et eller andet borgerligt Erhverv: thi
hvad krigsinvaliderne har paadraget sig under krigstjenesten, er sket efter Ordre, og derfor bor man anlcegge
andre forsorgelsesmcessige Betragtninger.
Loven af 29. Marts 1924 kan, som Helhed betragtet,
vistnok siges at staa Maal med andre Landes Forsorgelseslove; men dette udelukker naturligvis ikke, at der kan
vcere et eller andet, som trcenger kil Forbedring.
De mange krav, som krigsinvaliderne nu har stillet,
er for en stor Del baseret paa andre Landes Forsorgelseslove, og de er, som det fremgaar af Bemærkningerne
til dette Lovforslag, fremkommet efter Ministeriets Opfordring allerede i September 1930.
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Nsdtilstand for mange af Invaliderne
og de Efterladte.
Det foreliggende Forslag har imodekommet en Rcekke
af krigsinvalidernes Onsker, hvorfor jeg bringer den hojt«rede Minister krigsinvalidernes Tak; men — lad mig
tilfoje — at selv om de erkender, at de daarlige Tider
medforer, at der ikke kan stilles store krav til Statskassen,
saa er krigsinvaliderne skuffet over, at Ministeren ikke
mener at kunne folge dem i andre vcefentlige krav, idet
de minder om, at Udgifterne til deres Forsorgelse siden
1921 er dalet med ca. 2 Mill. kr.
Selv om jeg heller ikke kan folge Krigsinvalidernes
Krav paa alle Punkter, er jeg dog enig med dem i den
Anskuelse, at ncestester de Arbejdslose og Enker, for hvem
den nuvcerende Sociallovgivning er utilstrcekkelig, saa er
langt de fleste krigsinvalider og Faldnes Efterladte langt
daarligere stillet end mange af de Landmcend, som f. T.
mener at befinde sig i en Nodstilstand, idet disse endnu
aldrig har savnet det daglige Brod; thi det siger sig selv,
at i en Tid, som den nuvcerende, med Overflod af Arbejdskraft, er der ikke Brug for Hel- eller HalvinvaliderEfter Invalidencevnets sidste Beretning indkomme,
der stadig et meget stort Antal Andragender om Renter
forhojelfe og nye Andragender om Enkerente. Langt de
fleste er blevet afflaaet, fordi Ncevnet og dets Lceger ikke
har villet anerkende Forvcerrelsen af en bestaaende krigslidelse, men er mere tilbojelig til at skcere Understottelsen
ned efter en faakaldt ..Tilvoenningsteori".
Äcevnet har heller ikke kunnet imodekomme Andra
gender om Enkeforsorgelse i ikke mindre end 234 Tilfcelde,
fordi man har skonnet, at Mandens Dod ikke stod i Forbindelse med en bestaaende krigslidelse.
Ttcevn og Lceger grebet af Nedskceringsaand.
Det er vanskeligt for Lcegmcend at afgive sit Veto
i disse Sporgsmaal, men en Ting kan slaas fast, og det
er, at Invalidencevnet og dets Lceger i flere Tilfcelde har
taget fejl, hvilket er konstateret ved Obduktion efter Vedkommendes Dod.
Under „Tilvcermingsteori" forstaas der, ak en krigs
invalid, som har mistet et Ben eller en Arm, eller maaske
begge Dele, ved Brugen af kunstige Lemmer har vcennet
sig til denne Tilstand.
I talrige Moder, som er bleven afholdt af krigsinvaliderne, og hvori jeg efter Indbydelse har deltaget,
har der vceret sort bitre klager over den Nedskceringsaand, som er faret i Invalidencevnet og dets Lceger.
Mar der nu ogsaa er opstaaet en ny Organisation, som
kalder sig „de forurettede krigsinvalider", som er gaaet
saa vidt, at de krcever Invalidencevnet og dets Lceger for
en Domstol, saa er dette at fore tilbage paa alt for voldsomme Tledskceringer.
Enkerentens Forhsjelse.
Et af de vigtigste krav, som krigsinvaliderne og
Faldnes Efterladte har fremsat overfor Regeringen, er
en Forhojelfe af Enkerenten. Enkerne oppebcerer f. T.
en Rente af ca. 69 kr. pr. Maaned. Efter Fradrag af
de aller beskedneste Udgifter til Bolig, Brcendsel, Syge
kassebidrag m. m. bliver der kun faa Orer tilbage til
Fode og klceder. Jeg gaar nceppe for vidt. naar jeg
siger, at krigsenkerne og deres Born er daarligere stillet
end mange af de personer, som er under fast Fattigforsorg.
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Hvis den hojtoerede Minister kunde faa Finansmini
sterens Samtykke kil at stroekke sig lidt videre med H. t.
Enkerenten, selv om han ikke kan gore det forholdsvis
store Spring, som krigsinvalidernes Organisation onsker,
saa vilde krigsinvaliderne sikkert voere meget taknemlige
derfor.
Enkerne, som paany gifter sig.
Ved Omtalen af Enkerenten tillader jeg mig ogsaa
at omtale Affindelsessummen for de Enker, som paany
indgaar Abgteskab.
I Henhold til Loven af 29. Marts 1924 blev der
til saadanne Enker, og hvorved Staten altsaa blev fri
taget for den fremtidige Forsorgelse, ydet en Asfindelsessum af 2 Gange Aarsrenten. Denne Affindelsessum har
ikke kunnet udbetales til 4 krigsenker, som har indgaael
Abgteskab med danske Statsborgere, fordi Enkerne ikke i
Forvejen havde erhvervet dansk Indfodsret i H. t. Fredstraktatens Bestemmelser, og de har heller ikke kunnet faa

Sonderborg Amtsorganisation
Bekendtgorelse!
Alle Lokalafdelingerne indenfor Sonderborg Amtsorganisation bedes snarest mulig anmelde det Antal konfirmander. hvis Forceldre er Medlemmer af Foreningen
og som kan komme i Betragtning ved Fordelingen af
konfirmationshjcelpen. til Amtsorganisationens Sekretoer
H. Elauseu, kastaniealle 6 St., Sonderborg.

i

Sonderborg Afdeling

afholdt Mandag, den 25. Januar 1932 ordincer Generalforsamling i kammerat Ohlers ..kaffe" med folgende
Dagsorden:
1. Aarsberetning.
2. kasseberetning:
a) for Lokalkassen
b) for Julens Gloede
3. Bestyrelsesvalg jfr. § 5. 3. og 4. Stk. iflg.
Lokalafdelingens Vedtcegter samt Valg af Bestyrelse m. m. for Julens Gloede.
4. Valg af Reproesentanter til Foellesmodet i
Tinglev jfr. § 9. 9. Stk. iflg. Centralforenin
gens Vedtcegter.
5. Valg af Reproesentanter til Amtsorganisationen.
6. Valg af kontingentopkroever.
7. kontingentlempelse for Enkerne.
8. Vinterfornojelse.
9. Eventuelt.
Formanden, kobmand Asmus Petersen, aabnede Forsamlingen ved godt 8 Tiden og bod Velkommen. Den
fremlagte Dagsorden blev godkendt, hvorefter man straks
gik over til Behandling af samme. Til Punkt 1 aflagde
Formanden folgende Beretning, og udtalte blandt andet:
Igen er vi samlet for at se tilbage paa et Aars Arbejde for vor foelles Sag og for at loegge Planer for
nye Iniativer. Hvor lidt og hvor meget vor Afdeling
har voeret medvirkende ved det forudgaaende Forhaandsarbejde til Organisationens A5ndringsforslag, der nu ligger
paa Rigsdagens Bord, skal jeg ikke bedomme, men overlade til andre. I det forlobne Aar har Lokalafdelingen
afholdt Generalforsamling, 7 Bestyrelsesmoder, 6 Med
lemsmoder, 1 Gaasespil og 1 Juletrcesfest for MedlemMernes Born. Desforuden har Afdelingen voeret reproe-
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Affindelsessummen fra tysk Side, fordi de tyske Love kun
giver Adgang til Udbetaling for personer, der opholder
sig indenfor Tysklands Groenfer.
Der synes altsaa at voere et Hul i begge Landes
Love. som burde tilstoppes. Jeg vilde soette Pris paa,
om Lovens § 1, saatedes som den nu foreslaas «udret,
og hvorefter der kan tilstaas krigsinvaliderenter, uanset
paa hvilket Tidspunkt Vedkommende har erhvervet dansk
Indfodsret, ogsaa kom til at omfatte de fire fhv. Enker,
der. saa vidt mig bekendt, alle sidder i smaa kaar.
Iovrigt takker jeg Ministeren foerlig for de Forbedringer, der agtes gennemfort vedr. Sygehjælpen. Det
har ogsaa vakt Tilfredshed i krigsinvalidernes Rcekker,
at der indrommes dem en siorre Repræsentation i Invalidencevnet og Invalideraadet. hvor de nu saar Adgang
til i hvert Fald at gore Aorsog paa at doemme op imod
uberettiget Nedskoering.
Jeg anbefaler Lovforslaget til videre og velvillig Behandling i et Udvalg.
senteret ved de i Aaret afholdte Delegeretmoder indenfor
Amtsorganisationen og ved Centralforeningens Foellesmode i Tinglev. Ogsaa i Aar har vor Afdeling ydet
Hjoelp ved Amtsbasaren, hvor bl. a. en Del Medlemmer
har udfort et uegennyttigt Arbejde til Gavn for vor Lokalforening idet der af Basarens Overskud overfores ca. 10"/,>
til Lokalafdelingens kasse. Ligeledes har vor Afdeling
taget Del baade i Haderslev Stoevnet og i Elstrup. Formanden takkede Medlemmerne for deres Indsats enhver
paa sin Vis havde udfort indenfor Lokalafdelingens Virke
felt. Jeg takker Eder for det henrundne Aar. som jeg
betegner som et godt og arbejdsrigt Aar til Gavn for
vor foelles Sag.
Formandens Beretning blev efter en kort Diskussion
enstemmigt godkendt.
Til Punkt 2 fik Kassereren Max Moller Ordet, og
oploesie folgende Regnskab:
Oversigt over Foreningens Regnskab i Tiden
fra 1. Januar 1931 til 31. December 1931.
Jndtcegter:
kassebeholdning pr. 5. Januar 1931 .... 284,06
kontingentindtoegt:
1. kvart. Ian. 31. 195,60
2. ..
Apr. .. 230 —
3.
..
Juli .. 193.65
4.
..
Okt. .. 195.60
814.85
T i l s k u d f r a A . O. til konfirmationen .... 90.00
Foreningens aarlige Gaasespil:
a) ved selve Gaasesp. 417,65
b) ved Bortlodningen 250,— 667,65
Tilskud fra Sonderborg By til Jul . . .
100,—
Balance kroner: 1 956,56
Udgifter:
kontingent til Hovedbestyrelsen:
Ian. kvartal 31. 76,20
Apr.
..
„ 76,20
Juli
..
.. 76.20
Okt.
..
.. 76.20
304.80
Kontingent til A. O.:
Ian.
..
.. 18,30
Apr.
..
.. 18.30
Juli
..
.. 18.15
Okt.
.. 18.15
72.90
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Avispenge til Bladudvalget:
1. kvartal . . . 54,90
2.
. . . 54,90
3.
. . . . . 54,45
218,70
4.
. . . . . 54,45
382,16
Udgifter ved Gaasespillet i December Maaned
164,03
Bornenes Juletræsfest
130 —
Julehjoelp til Enkerne
27,15
Bestyrelsesmoder
Duplikeringsarb., Porto, Lokale, Lys ved H. Cl
32,20
7,20
Porto ved kassereren
Inkassation af kontingent, Ombcering af Lister
125,—
samt Indbydelser
135 —
Konfirmationshjcelp til 9 konfirmander . .
30,—
krigergravenes Istandsættelse . . . . .
8,45
Tryksager m. m.: F. Eggert 5,75, Al. E. 2,70
10,Kranse: 2 5 5,— Kr
Tilskud islg. Beslutning til 22 Riedl, a 1,50
Haderslev Stoevnet
33 —
Islg. Beslutning ved Medlemsmode d. 2. 9. 31
ydet Laan
50.Repræsentation ved sidste Foellesmode i Tinglev
6,05
Festtelegrammer
4,70
Kassebeholdning pr. 31. 12. 31
215,22
Balance kr.: 1 956,56
Undertegnede Revisorer erklcerer herved, at omstaaende
Regnskab er fundet rigtigt og overensstemmende med
Boger og Bilag, at Foreningens Formue er forevist og
sundet rigtigt med Regnskabet.
Sonderborg, den 22. Januar 1932.
Chr. Hansen,
A. Hinrichsen,
Revisorer.
Status:
Aktiver:
Kassebeholdning pr. 31. 12. 31
215,22
Tilgodehavende:
a) 100/9 fra A. O.'s Basar
1931 ca
200 —
b) udestaaeude Laan . .
50,—
Overskud fra Julens Gloede (Reservefond) . . 248,54
Balance kr.:
713,76
Passiver:
Gceld
'
Balanceudliguing
713,76
Balance Kr.:

713,76

Regnskabet udviste en kassebeholdning paa 215,22 kr.>
og balancerede med 1 956,56 kr. Ifolge Status raader
Foreningen over 713,76 kr. i Aktiver. Til Regnskabet
fandt der en kort Droftelse Sted til de forskellige Udgiftsposter, hvortil kassereren gav Oplysninger. Regnskabet
blev enstemmigt godkendt.
Det noeste Regnskab „Julens Gloede" oploestes af
Joh. Jessen, Molby 32. Ogsaa dette Regnskab viste
Fremgang. Sparebelobet havde vceret oppe paa ca.
6 000,— kr., og Driftsoverskude! var i Aar paa 66,95 kr.
Dette Overskud var overfort til Reservefonden, der nu
var oppe paa 248,54 kr. Ogsaa dette Regnskab blev
enstemmigt godkendt. Formanden for „Julens Glcede"
opfordrede alle til at agitere for „Julens Gloede", for
at man kunde faa langt flere Medlemmer til at melde
sig ind i deres egen Forenings Spareforening.
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Det noeste Punkt paa Dagsordenen var Balg jsr.
§ 5. 3. og 4. Stk. islg. Lokalafdelingernes Vedtoegter samt
Balg af Bestyrelse m. m. for „Julens Gloede". Af de
efter Tur afgaaede Bestyrelsesmedlemmer blev folgende
genvalgt: Næstformanden A. kornath, kasserer M. Moller
og Fru Christiansen. Nyvalgt blev L. Schmidt. Invalidenoevnet som 1. Sekretoer, da H. Clausen bad sig fritaget
for dette hverv. Som Revisorer blev A. Hinrichsen genvalgt og Niels Knudsen, Brohovedvej 3, nyvalgt.
Balg til „Julens Gloede" blev Formand A. Hinrichsen genvalgt og W. Eggert nyvalgt. Som Revisorer genvalgtes L. Schmidt og nyvalgt blev Fru Mlhelmine Petersen.
Punkt 4. Hertil blev folgende valgt som Reprcesentanter til Foellesmode i Tinglev. Form. Asm. Petersen,
M. Moller og A. Hinrichsen, sidstnoevnte som Suppleant.
Under Punkt 5 foretoges Balg af Repræsentanter
til A. O. Foreslaaet og valgt blev folgende: Formand
Asm. Petersen, M. Moller, Niels Knudsen. Fru Hell og
Fru Christiansen. Som Suppleanter valgtes W. Eggert
og Johann Jessen.
Til Kontingentopkroever genvalgtes Johann Jessen.
Til Sporgsmaalet om Afholdelse af Vinterfornojelfe blev
Forsamlingen efter en kork Behandling enig om at udscette dette til videre, da de daarlige Tider ikke passede
hen til Billedet at afholde Fornojelser. Efter at endnu
en Del Foreningsanliggender var droftede, sluttede For
manden Forsamlingen med at udtale en Tak for den
saglige Forhandling.
—c—

!

Rinkences Afdeling

afholder Generalforsamling hos Gcestgiver Borm Alandag, den 8. Februar 1932, Aften kl. 7
Med folgende Dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskabets Fremlæggelse til forventet Godkendelse.
3. Valg af Formand, kasserer og Delegerede.
4. Forskelligt.
5. Bortlodning af forskellige Genstande
og gratis kaffebord.
NB. Medlemmer, som har Foraars konfirmation, bedes,
for konfirmationshjoelpens Skyld, at anmelde samme
til Formanden inden den 15. Februar d. A.
P. B. B.: Andr. Hinrichsen, Formand.

I

Skodborg-)els Afdeling

j

afholder den aarlige Generalforsamling Tirsdag, den
9. Februar 1932, om Aftenen kl. 8 prcecis,
paa Buchards kafe i Jels
med folgende Dagsorden:
1. Fremlæggelse af det revidere Regnskab.
2. Valg af Bestyrelse.
3. Eventuelt.
Alle Medlemmer bedes give Mode.
P. B. V.: Hans Tandrup.

Skcerbcek Afdeling
afholder den aarlige Generalforsamling Mandag, den
8. Februar d. A.» hos Gcestgiver Norby, Skoerbcek, Aften
Kl. 8.
Vi beder Medlemmerne mode talrigt. Nye Med
lemmer optages.
p. B. V.: Peter Moller, Formand.
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Friplads paa Efterskole:
For nogle unge Piger. Dotre af ubemidlede krigs
invalider eller krigsenker kan der skaffes Friplads paa
Bramminge Efterskole for Sommerhalvaaret 1932. Ansogningsskemaer tilsendes paa Forlangende ved Henvendelse til Invalidekonsulent Jepsen, haderslev, inden eller
senest den 10. Februar d. A., hvor alle Oplysninger kan
faas. Hjcelp til Bekloedning og Boger kan opnaas ved
Ansogning til Sonderjydsk-Fond.
NB. De unge piger maa voere i Alderen fra 14 til
20 Aar.
En krigsblind.
Af en Beretning i „Vossische Zeitung- (Nr. 578) om
Fraktionernes Indtog i den nyvalgte hessiske Landdag
fremgaar, at den krigsblinde socialdemokratiske Landdagsmand, Diplomingenieur Dr. Gumbel fra Gießen blev
henledet til sin plads af sine partifæller. Gumbel, der
oprindelig var Metalarbejder, deltog i krigen og har
efter krigen taget Gymnasial-Studentereksamen og DoktorEksamen til trods for sine svoere Saar.
-!-

^
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poincare.
Les Responsabilites de la Guerre.
(Ansvarligheden for krigen.)
Under denne Titel er der udkommen en Bog af
poincare og Gerin, for hvilken begges Forfattere har
overdraget Forfatterrettighederne og dermed alle Indtcegter til C. I. A. At. A. C. I sit Bestyrelsesmode i paris
den 24. Juli 1930, vedtog Bestyrelsen at modtage For
fatterrettighederne. uden at C. I. A. M. A. C.'s Stilling
til krigsskyldsporgsmaalet derved blev faftflaaet paa nogen
som helst Maade.
Bogen er uhyre interessant, ikke mindst for de tidligere krigsdeltagere. Den er oversat paa Tysk og kan
saas gennem en hvilken som helst Boghandling (Forlag
Kindt k Bucher, Berlin W 8). Bogen indeholder paa
forste Side folgende Bemoerkning:
»Alle Forsatterhonoraer for enhver Udgave af denne
Bog. det vcere sig franske eller udenlandske, tilflyder E.
I. A. M. A. C., (Conference internationale des asfociations de mutiles de guerre et anciens combattants), som
anvender disse Belob til Fordel for krigsofrene.
C. I. A. Al. A. C.'s TNodtagelseserklcering.
De Herrer Gerin og poincare har frivilligt og paa
storslaaet Maade asstaaet deres Forfatterrettigheder for
denne Bog til den internationale Arbejdssammenslutuing
for krigsdeltagere (C. I. A. M. A. C.). Ogsaa paa dette
Sted onsker C. I. A. M. A. C. at understrege dette Tilbuds dybere Betydning: C. I. A. AI. A. C. ser deri en
hoedrende Anerkendelse af de krigsbeskadigedes og krigsdeltageres Bestræbelser. Derfor modtager den ogsaa de
Herrer Forfatteres Tilbud med Taknemmelighed.
Derved vil C. I. A. M. A. C. aldeles ikke paa nogen
Maade tage Stilling til den foreliggende Forklaring.
Lidenskabeligt hengiven til Fredssagen hilser C. I. A. M.
A. C. med Blikket rettet paa Fremtiden ethvert Forsog
paa at bandlyse et nyt krigsspogelse gennem Fortidens
Betragning.
C. I. A. M. A. C.'s Bestyrelse.
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Forlagets Forord.
IAarene 1926 og 27 fremkom Franskmanden Geor
ges Demartial i Offentligheden med to Boger mod krigsskyldlognen. De to Boger ..L'Evangile du Quai d'Orsay"
og ..La Mobilisation des Consciences" vakte ikke scerlig
stor Opsigt i Frankrig. Ogsaa Gouttenoire's Skrifter skal
fremhoeves. Alligevel fratog man Demartial, som vovede
at angribe Versailleskrakkakens hellige Tesis, Abreslegionens kors, det vil sige. han blev efter Storkanslerens
Beslutning udstodt af Legionen for 5 Aar. Derefter henvendte Journalist Rene Gerin, som ligeledes var Ridder
af Abreslegionen sig til Storkansleren med Bon om, at
den samme Forholdsregel maatte blive ham til Del, da
han billigede Demartials Anskuelser. Herr Gerin fik intet
Svar fra Storkansleren. Derefter besluttede han at lade
Udtog af Demartial's Boger og Artikler fra ham sammenstille til en Broschüre og udbrede. Han fremsendte
denne Broschüre til alle Redaktioner, Aviser og Tidsskrifter, men fik intet Svar.
kun een eneste meldte sig: og det var poincare.
poincare bad Forfatteren kil sig og har uden Tvivl ladet
sig overbevise sig om Mandens Alvor. Han blev enig
med ham om at udarbejde Svar paa 14 Sporgsmaal,
som Herr Gerin vilde rette til ham, og som er egnet til
at skabe klarhed over de sande Ansvarligheder ved kri
gens Udbrud. Overenskomsten mellem Herr poincare
og Herr Gerin skete i Juli 1929. poincare's Svar blev
forst stillet Herr Gerin til Raadighed i April 1930. For
sinkelsen skyldtes hovedsagelig Herr poincares lange og
svoere Sygdom. Herr Gerin, som havde forpligtet sig til
ikke at fremkomme med noget Gensvar, skynder sig nu
at fremlcegge Sporgsmaal og Svar som Bog for Offentligheden. Bogets Udbytte overvises den internationale
Sammenslutning af krigsbeskadigede (C. I. A. M. A. C.,
Soede i Geneve).
(Frankfurter Zeitung af 23. Maj 1930.
Det anbefales enhver at lcese denne overordentlig
interessante Bog.

Fcersels-Ulykker
IVansorebladet findes i Aargangen 1931 en uhyggelig Statistik over Færdselsulykker i Danmark i Aaret 1930.
Artiklen gengives her, ikke fordi at Stoffet er den Slags
man higer efter at lcese, men fordi det er oplysende og
maner til Forsigtighed.
ILordags kom Statistisk Departements Statistik over
Færdselsuheld i December Maaned, og man har hermed
en Opgorelse for hele 1930. Den viser desvcerre med
al onskelig Tydelighed, hvad vi lcenge har vidst, at Fcerdsels-Ulykkerne vil oge Tallet paa Invalider og arbejdshoemmede Mennesker i hoj Grad. og selv om Offentliggorelsen af de i Statistiken noevnte Tal maaske vil mane
Folk til storre Forsigtighed, saa vil man utvivlsomt til
Trods herfor bliver nodt til at regne med endnu storre
Tal til noeste Aar.
Statistiken viser, at der i Aaret 1930 ialt indtraf
ca. 12,000 Færdselsuheld. Heraf skete godt Halvdelen i
kobenhavn, medens den anden Halvdel fordelte sig med
1700 paa det ovrige Sjoelland, 1130 paa Oerne og 3100 i
Jylland. I ca. 85 pCt. af samtlige Uheld var Motorkoretojer implicerede. Ca. 5775 personer kom til Skade.
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245 Personer drcebtes. 6780 Uheld medsorte kun materiel
Skade. De ansorte Tal viser, at der nu her i Danmark
droebes ca. 20 Mennesker om Maaneden ved Færdsels
ulykker. Af de i 1930 5 775 tilskadekomne Mennesker
angiver man, at ca. 3 000 Titsoelde var scerligt alvorlige.
Alan har i Statistiken sogt at gore Rede for, om
Fodgcengeren eller Motorkoreren er den farligst stillede
i Forbindelse med Fcerdsels-Uheld. Af de 245 Drcebte
var op mod Halvdelen — 109 — Fodgoengere, og af
disse var igen den ene Tredjedel — 34 — Vorn under
6 Aar mens 23 var Vorn i Alderen 6—15 Aar. Af
de resterende 136 Droebte var 57 Cyklister, 30 Forere
af Motorcykler. 32 Passagerer paa Motorksretojer og
„kun" 9 Forere for Biler.
Blandt de tilskadekomne 5 775 Personer var 2 379
Cyklister, 1 393 Fodgcengere, 881 Forere af Motorkoretojer og 860 Passagerer paa Motorksretojer. Som man
vil se. bekrcester denne Statistik den gamle Regel, at af
alle Foerdselister fcerdes den sikrest, som sidder bag Rattet
i sin Vil. Uheldene gaar i langt hojere Grad ud over
baade Fodgcengere, Cyklister og Passagerer. At Foreren
paa en Motorcykle sidder paa en farlig Post, vidste man.
Foruden den rent tatmcessige Opgorelse har Sta
tistisk Departement ogsaa nnderssgt Aarsagssorholdene ved
de forskellige Uheld og paa Basis af disse Undersogelser
opstillet en Aarsagsstatistik, hvor Aarsagerne er delt i
folgende 6 Grupper: 1 Motorkorets)ets Tilstand, 2 Motorkoretojets Foring, 3 Cyklens Tilstand eller Foring, 4 Andet ksretsjs Tilstand eller Foring, 5 Fodgcengers eller
Passagerers Forhold og 6 Vejens Tilstand o. l.
Da Uheld naturligvis samtidig kan skyldes mer end
en af disse Aarsager, har Departementet ogsaa ladet
Grupperingen omfatte kombinationer af de her noevnte
Aarsager.
Af denne Undersogelse fremgaar det. at Aarsagen
til ialt 6 884 Uheld eller 57,2 pCt. af samtlige Uheld
skyldes Forhold, der staar i Forbindelse med Foring af
Motorkoretojet. Fodgomgerne eller Passagererne har
kun haft Andel i 912 Uheld, men til Gengceld har de af
disse Fcerdselister foraarsagede Uheld vceret forholdsvis
langt farligere. Ved Motorfsrernes ca. 7 000 Uheld
blev der saaledes droebt ialt 77 Personer, medens Fodgomgernes 912 Uheld havde 66 Dsdsfald til Resultat.
En anden Sag er det naturligvis, at hvor Fodgængeren
har vceret Skyld i et Uheld, er det sikkert forst og fremmest gaaet ud over ham selv, medens — saaledes som
vi saa det for — isoer Bilisten slipper forholdsvis godt
ogsaa fra sine selvforskyldte Uheld.
Jsvrigt fordeler Uheldene sig saaledes paa de andre
numeredere Grupper: Cyklister 1 670 (13,9 pCt.), Vejens
Tilstand o. l. 241 (2 pCt.), andre ksretsjer end Motorkoretojer ca. 800 (6,6 pCt.), Motorkorets)ers Tilstand (f. Eks.
ubrugelige Bremser, svigtende Styreapparater osv.) 132
Uheld (1,2 pCt.) Ved ialt 1 335 Uheld (11,1 pCt.) var
flere end een af de ncevnte Aarsager medvirkende.
Der er, som man vil se. al Grund til i Fremtiden
at regne med en Mcengde Mennesker fra Foerdsels-Ulykkerne, som vil sge Tallet paa dem, der skal hjoelpes i
Gang igen efter en indtraadt Arbejdshcemning, og man
har da ogsaa inden for Motororganisationerne begyndt
at faa Oje paa dette Sporgsmaal, der jo, som Statistiken
viser, er begyndt at blive alvorligt.
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De Dode fra Flandern
Hvor kommer i fra. i morke Moend?
Geledd' ved Geledd' troe'r I frem
I Drommenes Land ej I lader mig Ro,
Ej Hvile jeg har i mit Hjem.
„kammerat" vi kommer fra Dodens Dal,
Ara Flanderns vaadkolde Land.
I Graven ej Ro vi har for vor kval,
Saaloenge I strides kan.
Vi gjorde vor Pligt, vi dode for Jer,
Ved Langemark med en Sang.
Ved Mern, Dixmnde I graved os ned
Ved kanonernes dronende klang.
Vel „Fred" har i sluttet, kanonerne tav.
Har I Freden virkelig fundet?
Nej Strid hersker der, fra Land og til Hav,
Ej Fredens Sol er oprundet.
D kives og strides i endelos Had,
Kun Penge er Jert Begoer.
I toenker ej paa der kommer en Tid.
Da Doden troeder Jer noer.
Her msdes vi alle, Fjende og Ven,
I Dodens store Favn.
Her kendes ikke fattig og rig,
Her har vi et foelles Navn.
Vi kommer til Jer, Vi lader ej Ro,
Til alle, som koempet med;
Lad Vaabnene hvile, roek Broderhaand ud
Lad Haabet ej slippe Jer.
Lad aldrig mere en krig som den,
Voldtage den hvide Race.
Lad farvede Brsdre ej mere se
Hvorledes I skrides og raser.
I Msdre,I Enker ej groede i skal
Tlaar endelig Sejren er vundet,
Naar Broderskabsaand hersker Verdens Al
Naar krigsgudens Aand er bundet.
Da gaar vi tilbage til Dodens Dal,
Vor Dod var da Eders Frelse.
Vi gjorde vor Pligt, vi dsde for Jer,
For Menneskehedens Helse.
I. M. Jensen, Aabenraa.
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Socialdemokraten, den 23. 1. 32.:
Efterspil fra krigen.

Grufuld Tragedie.
Moderen droebte sin Son. der vendte hjem
fra krigsfangenskab.
Ara Berlin meddeles til «Fyns Tid.", at der i den
lille ostrigske Groenseby Nenern er udspillet en Tragedie
af sjoelden uhyggelig Art. En tidligere ostrigsk Soldat,
der i mange Aar havde staaet paa Listen over de Faldne,
vendte for nogle Dage siden pludselig tilbage fra russisk
krigsfangenskab i Sibirien. Ingen kendte ham, og kun
over for krovcerten i den lille By gav han sig til kende.
For at overraske sine Foroeldre gik han uden at navngive sig selv til dem og bad om Nattelogi. Foroeldrene
genkendte ham ikke og anviste ham plads i Stalden. Ved
at undersoge den Ukendtes Bagage, fandt hans Moder
en storre pengesum, og hun opfordrede nu sin Mand
til at slaa ham ihjel. Manden vaklede i sin Beslutning
og gik til kroen for at drikke sig Mod til. Her robede
Voerten Hemmeligheden, og Faderen lob nu fortvivlet
hjem, men kun for at finde Sonnen som Lig. Moderen
havde allerede begaaet Mordet.

Sie Tragödie eines Kriegsfreiwilligen
Denne Fortoelling, som er en Gengivelse fra „Reichsbund", vil vcere et meget interessant Stof for dem som
har oplevet krigens Grusomhed og dens Folger.
Skildringen omhandler en krigssrivilligs sande Oplevelser og Tildragelser. Gennem denne lille Fortcelling
faar man en Anelse om, hvad der gemmer sig bag den
altid lovpriste kammeratskab, og hvad kammeratskab
betod. Hvem der ikke vil voere med til, at den kommende
Ungdom skal forblindes og ndscettes for samme Skoebne
som den i Fortoellingen omtalte krigsfrivillig, der blev
uskyldig dornt og odelagt, han hjoelper med til at overbevise Ungdommen om, at der bag al denne Lovprisning
ligger en grusom Vildfarelse. Voer med til at bevare
vor Ungdom for al Militarisme og Nationalismus.
Georg Niederlender, der am 12. September 1893
zu Saareinsmingen in Lothringen das Licht der Welt
erblickte, war der Sohn frommer, katholischer und sehr
dentschnationalgesinnter Landleute, die außer ihm noch
zwei Söhne und zwei Töchter besaßen. Da Johann, der
Erstgeborene, einmal eine gutgehender Mühle übernehmen
sollte, und Georg, der Zweitälteste, sich als ein besonders
aufgeweckter und wißbegieriger Junge zeigte, so scheuten die
Eltern kein Opfer, um ihm sein späteres Fortkommen zu
erleichtern. Sie ließen ihn bis zur Erlangung des Einjährig-Freiwilligen-Zeugnisses die Realschule der kreissiadt Saargemünd besuchen und gaben ihn dann, seinem
Wünsche entsprechend, einem dortigen Kaufmann in die
Lehre.
Da er schon als Kind am liebsten Soldat gespielt
hatte, und es das höchste Ziel seines Strebens bildete,
sobald wie möglich, gleich dem Bruder seiner Mutter,
preußischer Reserve-Offizier zu werden, so zählte er von
seiner Kommunion an zu den eifrigsten Mitgliedern der
Jugendwehr des Saareinsminger Kriegervereins, dessen
Vorsitzender ihm das folgende Lob ausstellte: «Georg
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Niederlender habe ich als einen echt deutschen Jüngling
mit den besten patriotischen Gesinnungen kennen und
schätzen gelernt. Seine Führung und sein sonstiges Betra
gen waren tadellos, ebenso hat er es verstanden, eine
gute kameradschaftliche Fühlung zu halten. Dadurch hat
er er sich die Wertschätzung und Liebe aller erworben."
Am 1. April 1914 trat der so Geschilderte, ein blonder, blauäugiger und lebenslustiger Geselle, dem leicht
das etwas hitzige Temperament durchging, der aber
ein herzensguter Mensch war, bei der 5. Kompagnie des
preußischen Infanterie-Regiments 132 zu Straßburg als
Einjährigfreiwilliger ein. Er tat es begeistert, und er
klagte nie über die menschenunwürdige Schinderei, die er
gleich allen anderen Rekruten während der harten militärischen Ausbildungszeit erdulden mußte.
Er wollte ja ein tapferer, deutscher Soldat und Of
fizier werden. Darum bezwang er sich immer wieder
mit dem Wahlspruch: „Nur die Ruhe kann es bringen!",
wenn irgendein roher und flegelhafter Vorgesetzter sein
stark ausgeprägtes Ehrgefühl zu sehr beleidigte.
Er verlobte sich und sah im Geiste schon das über
alles ersehnte und damals von sämtlichen höheren dentschen Töchtern so angebetete L. d. R., das heißt Lentnant der Reserve, auf seiner Visitenkarte prangen.^ da
brach der Weltkrieg aus, und aus dem Soldatenspielen
wurde blutiger Ernst.
Er meldete sich sofort freiwillig an die Front
und machte die schweren kämpfe im Oberelsaß und die so
fürchterliche Verluste kostenden Schlachten vor Mern mit.
Im Frühjahr 1915 kam er als Verwundeter nach
Gent ins Kriegslazarett, und von dort durfte er nach
seiner Wiederherstellung auf vier Wochen in Urlaub sahren. Man hatte ihn inzwischen befördert, und er hätte
nun, da auch seine Nerven sehr gelitten hatten, bis auf
weiteres als Ausbildungsunteroffizier bei dem Rekrutendepot des Ersatzbataillons seines Truppenteils in Straßbürg verbleiben können.
Aber er meinte, er dürfe als zukünftiger Offizier
kein Drückeberger sein, und darum meldete er sich trotz
der inständigen Bitten seiner Eltern, doch zu warten, bis
er auf Befehl seiner Vorgesetzten wieder nach dort in
Marsch gesetzt würde, sofort wieder freiwillig zu seinem
Regiment, das im Verbände der 39. Infanterie-Division
vor dem heiß umstrittenen Hpern im Gefecht stand.
Er bekam wegen seines steten tapferen Verhaltens
vor dem Feinde das Eiserne kreuz und andere AusZeichnungen verliehen, und
dann kommandierte ihn die Division zu ihrem
Offizierkursus ab
der im Herbst 1915 bei ihrem, in der schönen und
schicksalsreichen alten westflandrischen Stadt kortrijk un
tergebrachten Feldrekrutendepot abgehalten wurde.
Die herzlichen Widmungen, die ihm die anderen
Teilnehmer und die Offiziere dieses dreimonatigen Lehrgangs unter ihre Lichtbilder schrieben, die sie ihm. als
er wieder an die Front zurückging, zum Andenken schenkten, bewiesen die große Beliebtheit, die sich der immer
bescheidene und lebenslustige junge Mensch auch bei
diesen Kameraden und Vorgesetzten errang.
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Gegen Ende des darauffolgenden Jahres schickte
man ihn — er war mittlerweile längst Vizefeldwebel
geworden — wegen eines schweren Nervenschocks, den
er nach dem mannhaften Aushalten eines wochenlangen
mörderischen Trommelfeuers erlitt, mit dem die Engländer
die Gräben seiner Division überschütteten, in das Genesungsheim zu Fürth; und das entließ ihn dann zu seinem
Ersatzbataillon, damit er sich dort erst einmal richtig
erholen sollte.
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Die völlige Zerrüttung seiner Nerven
offenbarte sich nämlich so deutlich, daß sie, als er nun
wieder vier Wochen in Urlaub weilte, seinen sämtlichen
Bekannten auffiel, mit denen er während der Dauer
desselben zusammentraf.
„Sein Benehmnen zeigte sich bei diesem Besuche
noch viel aufgeregter als früher", äußerte sich hinterher
der Saareinsminger Bürgermeister Heilig in dem amt
lichen Bericht, den die kaiserliche Kreisdirektion zu
Saargemünd über Niederleuder einforderte.
Seine besorgten Eltern baten ihn darum aufs neue,
dem von den Heimkriegern so viel besungenen Heldentod
nicht gleich wieder freiwillig die Stirn zu bieten, sondern
nun auch einmal so lange, wie er konnte, in dem kugel
sicheren Straßburg zu verbleiben. Aber er hörte wie
derum nicht auf sie, denn er wollte sich die Achselstücke
eines Leutnants an der Front verdienen und nach dem
Kriegsende als ein ruhmgekrönter und mit dem Eisernen
Kreuz erster Klasse geschmückter Held vor seine Braut
hintreten.
So, wie er es sich ehedem als echter, deutscher Junge
in seinen Knabenträumen vorgestellt hatte, als er be
geistert hinter der schwarzweißroten Fahne der Saareinsminger Jugendwehr einhermarschierte und in kindlicher
Unbekümmertheit aus voller kehle das Lied mitsang:
„Siegreich wollen wir Frankreich schlagen."
Der gute Junge hatte eben keine Ahnung, daß man
in der gänzlich ungefährlichen und obendrein noch recht
amüsanten Etappe, in der das von ihm so heiß begehrte
Eiserne kreuz erster Klasse zu dieser Zeit bereits spöttisch
und wahrhaftig nicht zu Unrecht der «Butterorden" genannt wurde, oft viel schneller befördert und mit einem
ganzen „Klempnerladen" voll Auszeichnungen bedacht
werden konnte, wenn man es verstand, sich gute BezieHungen zu schaffen und sich höheren Ortes lieb Kind zu
machen.

Nr. 11

Hleääelelse kra Invaliäensevnet
Kon8ult3tion for nnliteere InValiäer oZ 83uäsnne8 efterIsäte 8gmt kentesn8sZere Vi! gf en I_?ä8enäing frg Nssvnew
Kontor i Februar ^saneä 1932 blive sfliolät i:
HaäersleV, ^mtsliuset,
den 4., 11., 18. oZ 25. Kl. 14-w.
Aabenraa, S^eksssens Kontor, 8snäerZsäe 12,
äen 2., 9., 16., og 23. Kl. 14^.
I^snäer, ^mtskuset, äen 10. oZ 24. KI. 14 »o.
l'ingleV, l'inZleVlius, äen 19. KI. 16 is
^sZumkloster, ttotel

ko^al, äen 12. KI. 1515.

I^oktlunä, k^rosck' Hotel, äen 17. Kl. 14.
ktoääinZ, Hotel KsääinZ, äen 5. KI. 14 20.
Invaliäer oZ efterwäte, 8smt k?entegn8gZere, 8vm on8ker
st Zore LruZ af äi88e Kon8ulwlioner, mag 8ens8t 2 vage inäen
äen vsto, psa kvilken äe agter st Zive ^Isäe, meääele Invaliäenssvnet i SonäerborZ, til kvilken Konsultation äe aZter st
Zive ^säe, for st Veäkommenäe8 ^kter ksn blive meäbrsZt
til Kon8ult3tionen.
Kon8ultstjonerne — Veä tiVilke äer ikke er I^ejliZkeä
til st blive lseZeunäersoZt — sfkoläe8 kun, for 8gaviät Ksevnet
rettiäiZt moätsZer ^nmeläel8er til 8smme.
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Billige Takster - Hurtig Betjening.

M. Moller - Brohovedvej 3 - Ssnderborg

^
V

pladser, hvor vi endnu ikke
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klomsterlsx ox -Lnoläe !
„Der Frontochse krepiert vorne im Trommelfeuer." I »svekrs
^ Enhver Haveejer er Kober. Stor provision, kun prima ^
„Das Etappenschwein kriegt Orden für Hühnereier !
W
Varer leveres. Bestillingslister m. m. gratis. Roermere ved
D
Lautete ein bekannter Spruch, der damals unter der ^ Henvendelse til Anton Nielsen k>ösvl og?rsekspc>rt Alminäe A
kämpfenden Truppe in Flandern aufkam, und der zeigte,
wie treffend der blutige Witz des Frontsoldaten die in
der Etappe herrschenden Zustände darzustellen verstand,
in der es schon gegen Ende des zweiten Kriegsjahres
gang und gäbe geworden war, die gute und eine Aus5
kerlexsäe 7Z lelekoo 245
Zeichnung für Tapferkeit verdienende Führung des Unterznbek-Ier
8Mvrii«0I!<;
gebenen nach der Geschicklichkeit zu beurteilen, die er in
dem Heranschaffen möglichst billiger und recht großer
til XonLrmstion
ZNengen von Eiern. Butter, Schinken und anderen in der
Heimat und in den besehten Gebieten immer rarer werdenden Lebensmitteln für seinen maßgebenden Borgesetzten bewies.
Aortsoettes.
.Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg, Kastaniealle6, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 15 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
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Medlemsblad

for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Nr. 1?

Sen 1. Marts 1SZ?

s 8. Aargang

Hovedbestyrelsen i ksbenhavn
Opholdet i Hovedstaden varede 4 Dage. og Hovedbestyrelsen betragter sit Arbejde i denne Omgang som
afsluttet, idet man har saaet Indtryk af, at det der denne
Gang kan opnaas, vil saa vidt Forholdene tillader det,
blive gennemfort snarest muligt.
Som Leder og Ordforer er Formanden Ar. Andresen,
Tonder blevet intervievet af Dagspressen og de Udtalel
ser han er fremkommet med, finder vi Anledning til at
gengive i vort eget Organ.
„Tirsdag Middag kl. 11^ var Deputationen for
Foreningen for krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
i Audiens hos kongen paa Amalienborg."
Samtlige Foreningens Hovedbestyrelsesmedlemmer
deltog i Audiensen, Formand Redaktor Fr. Andresen.
Tonder, Enkefru Schulz. Haderslev, kontorbestyrer H.Mortensen Haderslev. Mekaniker H. Petersen. Sonderborg,
kasserer M. Petersen, Aabenraa, Murer Simonsen, Volderslev, Insiallator Hartkopf, Logumkloster, Enkefru
Sorensen, Sonderborg og kontorist H. Clausen, Sonderborg.
Redaktor Fr. Andresen præsenterede Medlemmerne
for kongen og skildrede derefter Foreningens Maal, ligesom han ogsaa gjorde Rede for den internationale
Sammenslutning, „Eiamacs" Arbejde og for de Forhåndlinger og Sammenkomster, „Ciamac" fornylig har
voeret med tili Geneve. Andresen fremhoevede, at krigsinvaliderne sluttede sig til kravet om Afrustning og
mindede om, at Forsorgelsen af krigsinvaliderne i Nordsiesvig ifolge den dansktyske Overenskomst af 1922 tilkom Danmark. Han overrakte kongen Foreningens
Forslag til Invalidelovens Revision og bad kongen om
at stotte kravet om en tilfredsstillende Ordning af de
ssnderjydske krigsinvaliders Forhold.
kongens Svar.
kongen var ifolge Redaktor Andresens Referat
meget hjertelig og forftaaende, han udtalte: Jeg horte
med megen Interesse paa Deres Redegorelse og kan
kun onske, at De vil anvende de samme Ord overfor alle
dem, De nu skal troede i Forhandling med.
kongen bad Deputationen tage en Hilsen med til
Nordslesvig, og en Tak for den Hjertelighed. Dronnigen
og han altid blev modtaget med dernede. Vi er blevet

helt forkcelet i Nordslesvig, sagde han. Derefter talte
kongen med hver enkelt af Deputationens Medlemmer
om krigen og om de Tab. de enkelte havde lidt.
Audiensen varede 20 Minutter og forlob paa det
hjerteligste.
Onsdag, den 17. havde vi et langt Mode paa Chri
stiansborg med Landstingsudvalget, der behandler det af
Socialministeriet fremsatte Forslag til Abndringer af Lov
Nr. 100 af 29. Marts 1924. Ogsaa her modte vi Velvillie
og Forskaaelse.
Dagen efter havde vi en Sammenkomst med samtlige
ssnderjydske Folketingsmand, som vi sogte at vinde for
vor Sag, da vort Lovforslag, naar det er behandlet i
Landstinget, vil gaa over i Folketinget. Og desuden
har vi haft Samtaler med en Rcekke private Personer,
der ogsaa har Interesse i vort Lovforslags Gennemforelse.
Formanden udtaler endvidere: Mundlig Forhandling
er altid langt bedre end en lang korrespondance. Mit
Indtryk er det, at jeg finder Anledning til at vcere optimistisk. Jeg har det bestemte Haab, at udover det, der
foreligger i Landstinget, vil vi opnaa endnu en Del Bed
ringer.
Navnlig for Enker og Vorn over 18 Aar; Sygehjcelpsbestemmelser og navnlig angaaende Beskceftigelsessporgsmaalet osv. I alle disse Sporgsmaal har vi
fundet Forstaaelse og scerlig i de kredse hvor Krigens
Rcedsler og dens Folger nu er bleven dem klar, og kommen
den paa ncert Hold, hvad vi forstaaeligt nok tit finder
gentaget i det gamle Rige. Ja, Medlemmer fra Landstingsudvalget, som ikke er Sonderjyder, og saaledes kun
kendte hele Sporgsmaalets Omkreds, erklcerer, at min
Skildring overfor Udvalget har gjort et dybt Indtryk paa
de tilstedeværende Udvalgsmedlemmer, og de haabede,
at man vilde blive enige om en tilfredsstillende Ordning.
Vor Organisation vil kun fore saglige Forhandlinger for
Opnaaelsen af en Bedring af Invalidernes kaar, og den
stiller sig derfor paa det Standpunkt, som er udtrykt i
den tysk-danske Traktat's § 4, efter hvilken Danmark har
overtaget Forpligtelsen til at yde krigsofrene i de fonderjydske Landsdele en tilstrcekkelig Forsorgelse. Det vi har
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at koempe imoh, er den Interesseloshed og Ligegyldighed
der findes blandt Befolkningen, der, som sagt. ikke har
gjort krigen med og ikke er vidende om vor Retstilstand,
Vor Sammenslutning er en rent ud nordslesvigsk Organi-

Nr. 12

sation. i hvis Roekker der baade staar Tyskere som Danskere, dog er Flertallet dansk. Det er den eneste Forening. hvori enhver Sonderjyde kan staa uden Hensyn
til Nationalitet.

Vor Lov i Rigsdagen.
Socialminister Skeinches Aorelceggelsestale da vor Lov Nr. 100 fremsattes til Behandling
i Rigsdagen.
Jeg skal herved tillade mig for det hoje Ting at 1 600 000 kr., hvoraf dog de 326 000 kr. er en Udgift
fremsatte Forslag til Lov om Mndringer i Lov Nr. 100 en Gang for alle. Derom har der i Tider som disse
af 29. Marts 1924 om Forsorgelse af militcere Invalider og under Hensyn til den ovrige Sociallovgivning ikke kunnet
og saadannes Efterladte i de sonderjydske Landsdele. Ved vcere Tale. Mar man, som det stcerkt onskedes fra krigs
denne Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924, blev der gennem- invalidernes Side, for Ojeblikket skal fremsatte Forslag
fort en Rcekke Regler, som samtidig med at opretholde til en Revision, maa man ester min Mening indskrænke
den fra den tyske Tid etablerede Forsorgelse af sonder- sig til de 2Endringer, hvorom der har vceret almindelig
jydske Militoerinvalider tillige saa vidt muligt skulde af Enighed. Merudgiften kan herved anflaas til det for
passe Forsorgelsen efter den i kongeriget iovrigt gceldende holdsvis ringe Belob af ca. 60 000 kr. aarlig.
Invalidelovgivning.
Da der fra Krigsinvalideforeningen foreligger ForAllerede et par Aar efter Lovens Vedtagelse frem- slag om mindst et halvt Hundrede Abndringer paa dette
kom der fra ..Foreningen for krigsbeskadigede og Faldnes iovrigt indviklede og meget detaillerede Omraade, har jeg
Efterladte" krav om forskellige A5ndringer i Loven, og af Hensynsfuldhed overfor det hoje Landsting valgt den
gennem de folgende Aar er disse krav stadig blevet for Fremgangsmaade at gsre Bemærkningerne til Forslaget
nyet og forskoerket. Da samtidig saavel Invalidencevnet meget ndforlige, saaledes at man ved Gennemgangen af
i Sonderborg som Invalideraadet for de sonderjydske hver- af de noervcerende Forslags 20 paragrafer ikke
Landsdele har fremsat Forslag om forskellige 2Endringer, alene kan se, hvad disses Indhold gaar ud paa, men
blev Sporgsmaalet om en Revision af denne Lov taget samtidig tillige vil faa at vide, i hvilket Omfang dette
op i Socialministeriet, paa Ministeriets Foranledning Indhold imodekommer krigsinvalideforeningens Onfker,
sammenfattede derefter krigsinvalideforeningen under og af hvilke Grunde Ministeriet har ment henholdsvis
11. September 1930 sine forskellige Onsker om A5ndrin- at kunne imodekomme eller at maatte afslaa disse Onfker.
ger i Loven af 1924 i et samlet Forslag. Dette Forslag Da hver af LEndringerne i sig selv ikke kan siges at vcere
er blevet gennemgaaet af Invalidencevnet og Invalide- vidtrækkende og altsaa mere vedrorer Detailler, som ikke let
raadet, hvilke Institutioner endvidere selv paa visse Om- vil kunne forstaas af andre end dem, der er sagkyndige
raader har fremsat nye Forslag til Abndring af Loven, paa dette specielle Omraade eller vil soette sig soerligt ind
og endelig har de sonderjydske Amtmcend hast Anledning i det, end de vedrorer Principper, der i Almindelighed
til at gennemgaa hele Materialet og fremsoette deres gores til Genstand for politisk eller anden Diskussion,
Bemærkninger.
vilde det vcere formedentlig ncermeft foles som tidsspildende,
Ved Overvejelsen af denne Revision af Loven 1924. hvis jeg gennem selve Foreloeggelsestalen, som i saa Fald
som jeg egentlig havde tomkt mig skulde have ventet til maatte blive meget lang, vilde give mig til at diskutere
efter Vedtagelsen af en samlet Socialreform, maa man disse talrige ændringsforslag eller udrede Regeringens
erindre, at Antallet af de af Loven omfattede personer med Stilling overfor hvert enkelt af dem. Jeg mener derfor
Aarene bliver fcerre og fcerre ikraft af Lovens begromsede under Hensyn til de meget ndforlige Bemærkninger, at
Formaal, og at det i Betragtning af denne Lovs Tilblivel- alle parter i dette Ojeblik er bedst tjent med, at jeg henseshisiorie og Formaal vil virke uheldigt, om man ved viser en saadan Detailgennemgang til en rent saglig Ud
en 2Endring af Lovens Principper fjerner den mere og valgsbehandling og her nojes med at gore Rede for,
mere fra dens oprindelige Grundlag, den tyske Krigsin- efter hvilke Grundscetninaer Ministeriet har udarbejdet
validelovgivning. Administrationskommissionen af 1923 Lovforslaget.
foreslog at ophceve Invalideraadet som den overordnede
Jeg skal da forst — udover hvad jeg indledningsInstans i disse Afgorelser og henlcegge denne Forretnings- vis bemcerkede — oplyse, at Regeringen har maattet af
omraade til Arbejderforsikringsraadet. Dette Forslag vise krav om Abndringer, der kostede mange penge.
blev henvist til Behandling i det af Socialministeriet ned- Det er dog ikke alene af finansielle Hensyn, at 2Endrinsatte Udvalg angaaende Revision af Ulykkesforsikrings- gerne for en Del er afvist, thi hvis man maatte indloven, hvis Beretning — den er trykt som Bilag 1 til romme, al de gcrldende Regler var uholdbare i Sammendet som Led i Socialreformen i Rigsdagssamlingen ligning med den ovrige Sociallovgivning, maatte det
1930—31 fremsatte Forslag til Lov om Forsikring mod under alle Omstændigheder foles som en RetscerdigshedsFolger af Ulykkestilfælde — gor Rede for de Grunde, behandling at bringe Forholdsmæssighed til Veje. Men
der taler imod at foretage en Abndring i den scerlige saaledes ligger Sagen ikke. Det soerlige Hensyn, som de
sonderjydske Administration. Det har jeg derfor ikke rort sonderjydske krigsinvalider og deres Efterladte i kraft
ved i Lovforslaget.
af Forhold, som jeg jo ikke behover at uddybe paa dette
Invalidencevnet har foretaget en Beregning af. hvor Sted, har krav paa fra dansk Side er allerede, saa vidt
stor Merudgift der vilde fremkomme, saafremt krigsinva- Forholdene har tilladt det, sogt imodekommet i vor hidlideforeningens 2Endringforflag var blevet fulgt uden tidige Lovgivning, og de krav om kostbare ALndringer
Begrcensning. og har opgivet denne Merudgift til i denne, som nu rejses fra krigsinvaliderne, vilde i det
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store og hele gore Forholdene endnu forholdsvis gunstigere for de sonderjydske Invalider end for dem, der faar
Hjoelp efter den almindelige Syge- og Invalidelovgivnig
eller efter den soerlige Lovgivning til Fordel for Enker
og Vorn. Selvfolgelig, man kan altid diskutere, hvor
langt man kan fjerne disse to Arter af Lovgivning fra
hinanden paa Grund af de scerlige Hensyn, som man
netop onsker at vise krigsinvaliderne. ZNen de nuvoerende Tider er her som paa andre Omraader de ugunstigst mulige til at foretage et egentligt Fremstod til Fordel for voesentlig forbedrede kaar for krigsinvaliderne
eller deres Efterladte, hvortil kommer, at den senere Tids
lave Priser paa vigtige Livsfornodenheder i sig selv indeholder en Forbedring af Tilstanden.
Regeringen har som Folge af disse forskellige Vetragtninger ikke ment for Tiden at kunne folge Foreningen
af krigsinvalider, naar denne for det forste stiller Forslag om at lade det midlertidige Tilloeg beregne efter
Reglerne for de lavtlonnede Tjenestemands Reguleringstilloeg. hvad der vilde medfore en Merudgift paa 72 000 kr.,
idet Forholdene ikke er ensartede; det fremgaar noermere
af Bemærkningerne til Lovforslagets § 14. For det andet har man maattet afslaa de ret omfattende krav om
Bornetilloeg. ogsaa udover det 18de Aar, væsentlige Forhojelser af Enkeforsorgelsens Belob og Borneforsorgelsen
eller Affindelsessummen ved nyt A5gteskabs Indgaaelse
eller i Forbindelse dermed krav om en Genoptagelse af
Sager, der blev afgjort i Tiden 1920-24, hvilke krav
det tilsammen vilde koste 1 ZNill. Kr. at honorere, men
hvis Gennemforelse til Gengceld vilde stille de sonderjydske Enker og Born, der her er Tale om, endnu meget
vcesentlig bedre i Forhold til det offentlige end Enker og
Born efter den almindelige danske Sociallovgivning eller
efter Socialreformens Forslag.
Hvad soerlig angaar et krav om at bevare det i
Lovens § 44 hjemlede scerlige Tillceg som konstant, en
Merudgift af 408 000 kr. mener Regeringen heller ikke
at kunne tiltroede dette, idet man netop nu er ved at
voere foerdig med den gennem Aarene foretagne lempelige
Afvikling af dette scerlige Tilloeg. Det siger da sig selv.
at man ikke i en krisetid og under de i ovrigt forhaauden voerende Vanskeligheder paa ny kan indfore et saadant Tilloeg som konstant, som Forholdene i det hele er.
Derimod indeholder Lovforslaget en Roekke Smaaforbedringer, som Foreningen har onsket, Rettelser af
Inkonsekvenser o. lign. Inkonsekvenser, som har voeret
folt fra Tid til anden som uretfcerdige eller har virket
irriterende. Det vil saaledes fremtidig — under Forudsoetning af Lovforslagets Vedtagelse — voere ligegyldigt,
hvoruaar Indfodsretten er erhvervet; der ydes ogsaa
Hjoelp til dem, der er blevet Invalider under Internering
i neutral Lejr; der kan ikke foretages Efterundersogelse
af Invalidens Omfang senere end. til Invaliden er blevet 55 Aar; der foreslaas en retfoerdigere Beregning i
de Tilfoelde, hvor en Invalid ved ZNilitoertjenesten
har faaet en allerede bestaaende Invaliditet betydelig
forvoerret; alle blinde Invalider og visse andre soerlig
Haardt ramte vil fremtidig faa det soerlige Tilloeg paa
500/<) efter Lovens § 8 i Henhold til de nye Regler i
Lovforslagets § 5; der skal kunne ydes Sygehjcelp efter
Lovens § 16 ogsaa ester, at en kapitalisering har fundet
Sted; der sker en Lempelse i visse Fradragsregler, en
Udvidelse af Adgangen til at yde Begravelseshjoelp. en
gunstigere Omregning af Forsorgelsen i Tilfoelde af
Ansigtsbehandling, en Lettelse med Hensyn til visse
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Tidsfristelser ved Abgteskab eller Dodsfald, en Omregulering og Forbedring af Foroeldreforsorgelsen under Hen
syn til den til enhver Tid goeldende Aldersrentelov, som
Foroeldreforsorgelsen omvendt gores uafhoengig af, hvad
Fradragsreglerne angaar; det foreslaas, at saavel Invalidencevnet som Invalideraadet udvides med 1 Medlem,
saaledes at krigsinvaliderne fremtidig kan faa 2 Repræ
sentanter disse Steder — for at ncevne de voesentligste
Punkter, hvor Regeringen har ment i Ojeblikket at kunne
imodekomme de fremsatte Onsker. Andre af disse — vel
omtrent et lignende Antal — har man derimod ikke
kunnet tiltroede, men det vilde fore alt for vidt her i
Foreloeggelsestalen at gennemgas disse talrige Detailsporgsmaal. som saa vidt jeg kan se. overhovedet ikke
har nogen politisk Betydning.
Jeg skal derfor endnu kun gore den Bemoerkning.
at ligesom visse Forbedringer er foreslaaet under Hensyn
til de Principper eller Regler, der findes udtrykt i det
foreliggende Forslag til en ALndring i den danske Social
lovgivning. saaledes er omvendt adskillige krav blevet
afvist, netop fordi de grunder sig paa Synspunkter, der
strider imod noget, som ligger til Grund enten for den
nugoeldende Sociallovgivning eller for de Forslag, jeg
har fremsat.
ZNen hvorom alting er — selv om dette Forslag
ikke er af siorre Betydning, navnlig ikke finansielt set,
imodekommer det dog mange af de fremsatte Onsker.
som sagligt set er fuldt forsvarlige, og jeg skal derfor
tillade mig at anbefale det til hurtig og velvillig Be
handling i det hoje Ting.
5

-j-

Herefter folger de forskellige Ordforer Taler:
Jessen Christensen:
Jeg kan paa mit Partis Vegne tilsige hurtig og
velvillig Behandling af det foreliggende Lovforslag.
Jeg tror, at jeg tolker den almindelige Opfattelse og den
almindelige Folelse indenfor mit Parti, ligesom jeg tolker
mine egne Folelser overfor de Mennesker, her er Tale
om, naar jeg siger, at der er faa lidende Mennesker her
i Landet, der i den Grad har vor Sympati som disse
Mennesker. Der ligger saa stor en Sum af sjoelelig og
fysisk Lidelse bag den Invaliditet, de har paadraget sig,
at deres Invaliditet slet ikke kan sammenlignes med den
Invaliditet, der under almindelige Fredsforhold kan ramme
den enkelte Borger i Samfundet. Paa samme ZNaade
er ogsaa Forholdene af en soerlig Art for de Enker og
Enkeborn, der har mistet deres Forsorger i Verdenskrigen.
Derfor maa jeg sige, at i den Tid, der er gaaet siden
1920, med nogen Skepsis har set paa, at Loven om krigsinvalider er af en saadan Beskaffenhed, at man noesten
er nodt til at indkassere enhver lille Bedring i Invalidernes Tilstand som en Formindskelse af Invalideunderstottelsen. Dette har maaske ikke kunnet voere anderledes,
men da det jo ikke blot er en bestemt Form for Invaliditet, der kommer ind under den Invalideforsorgelse, det
her drejer sig om, men alt, som man kan have paadraget
sig under Verdenskrigen, i Skyttegravene osv., og som
giver sig Udtryk i en Svcekkelse af vedkommendes Erhvervsevne. burde enhver Forbedring af Erhvervsevnen
ikke kunne indkasseres paa den skrappe ZNaade, hvorpaa
det vistnok i en hel Del Tilfoelde sker.
Iovrigt er Lovforslaget af en saadan karakter, at
jeg tror vi med langt storre Udbytte vil kunne drofte
dets Enkeltheder i et Udvalg. Jeg skal derfor paa noer-
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voerende Tidspunkt indskroenke mig til disse Bemoerkninger
og tillade mig senere at foreftaa Tledsoettetse af et Ud
valg til Behandling as Lovforslaget, der, som jeg forst
sagde, vil blive behandlet med den siorste Velvillie og
saa hurtigt som muligt fra vort partis Side.
Jorgen Mollers Tale fandtes i Udgave Tir. 11.
Schaumann:
Ogsaa jeg vil begynde med at takke den hojtcerede
Socialminister for Fremscettetsen af dette Lovforslag.
Socialministeren har — derom behover man ikke at vcere
i Tvivl — vist ikke ringe Resignation ved at sremscette
Lovforslaget, dels fordi han helst vilde have dette Sporgsmaal ordnet sammen med Socialreformens Gennemforelse,
dels fordi Ministeren efter hele den Indstilling, han nu
engang har. utvivlsomt havde ousket at gaa betydeligt
videre, men han erkender i sin Forelceggelsestate, at de
Tider, vi lever i. ikke er af en saadan karakter, at man
kan gaa til Forhojetse, og at Faldet i priserne paa Fornodenheder i sig selv indeholder en betydelig faktisk For
bedring.
Jeg vil gerne med hensyn til Sporgsmaalet om det
offentliges Understottelser af krigsinvalider og disses
Efterladte sige, at det er givet, hvad der ogsaa blev fremhoevet af den tidligere Taler, at der ikke er nogen Kategori af socialt ulykkeligt stillede Mennesker, man hellere
vil hjcelpe, og hjcelpe rundeligt, end netop disse, thi selv
om de faar en god hjcelp fra det offentlige, er de ramt
urimeligt Haardt as Skcebnen. Men det er klart, at paa
dette som paa alle andre Omraader spiller de okonomiske
Betragtninger ind, og vi konservative er enige med den
hojtcerede Socialminister i, at man ikke kan gaa til nye
store Udgifter i en Tid, hvor man ikke ved det fjerneste
om, hvorledes Fremtiden vil forme sig, og hvorledes vi i
den noermest kommende Tid bliver stillet i okonomisk
Henseende.
Den hojtcerede Minister har nu valgt ikke at tage
Hensyn til de betydelige okonomiske krav. som Foreningen af krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte har rejst;
han har under hensyn til Tiderne maattet afvise dem.
Ministeren har derimod stillet sig paa det Standpunkt,
at man paa en Rcekke mindre Omraader kunde tage Hensyn til de Snsker, der har voeret fremsat. Den hojtcerede
Socialminister har hoevdet, at Diskussionen om alle disse
Sporgsmaal bedst kunde fores i et Udvalg, og heri er
jeg enig med Ministeren.
Jeg vil komplimentere Ministeren og Ministeriet for
Lovforslagets Udarbejdelse og for hele den Maade, paa
hvilken man har lagt det tilrette, idet man nemt kan faa
en Oversigt over, hvilke Wndringer der sker i det bestaaende. Da Lovforslaget imidlertid vil medfore en Merudgift paa 60 000 kr., maa man jo i disse Tider, hvor
alle Udgifter bor gaa den modsatte Vej, vcere betcenkelig.
Vi er dog villige til at se noermere paa Lovforslaget i
et Udvalg, velvillig drofte dets enkelte Bestemmelser og
saa vidt gortigt tage Hensyn til de krav, som har voeret
fremme.
-!qLausten:
Det foreliggende Forslag til Lov om 2Endringer af
Lov Nr. 100 af 1924 er jo blevet forberedt gennem en
lang Aarrcekke. Allerede to Aar efter, at Loven var
traadt i kraft, fogte Invaliderne at faa A5ndringer i
den, og naar A5ndringerne stadig er blevet udsat, er det.
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som allerede ncevnt, til Dels fordi Socialministeren har
haabet paa Socialreformens Vedtagelse; der er i denne
mange Bestemmelser, som griber ind paa de Omraader.
der her er Tale om, og Socialministeren har naturligvis
onsket saa faa Uoverensstemmelser som muligt mellem de
to Love. Det gloeder mig, at det foreliggende Lovforslag
er blevet fremsat, jeg vil gerne takke derfor og udtale
Haabet om, at det maa kunne vedtages inden alt for
loenge. Mange af de 2Endringer, Lovforslaget indeholder, er der Enighed om hos de Myndigheder, som har
med disse Ting at gore, Invalidenoevnet, Invatideraadet
og Amtmoendene i Sonderjylland.
Jeg haaber, at Vedtagelsen af Lovforslaget skal
gore en Ende paa det meste af de Utilfredsheder, der er
med den goeldende Lov hos krigsinvaliderne, baade de
mere og de mindre moderate af dem. Jeg tror ikke, at
vi opnaar Tilfredshed over hele Linien, men at 2Endringer tiltroenges, er der som sagt, Enighed om, baade hos
dem. der administrerer Loven, og dem, der faar Hjcelp
efter den. Det er min Overbevisning, at Lovforslaget
indeholder virkelige Forbedringer, Rammen om det hele
bliver bedre, og skulde Udfyldningen ikke overalt svare
til Onskerne, kan dette muligvis rettes senere, naar det
en Gang bliver bedre Tider. Jeg skal ikke komme langt
ind paa Lovforslagets enkelte Bestemmelser, idet jeg tror.
at en Oroftelse heraf bedst foregaar i et Udvalg..
Jeg skal blot noevne nogle ganske enkelte af de
A5ndringer, som jeg anser for de voesenttigste Forbedringer.
Det vil af krigsinvaliderne blive hilst med Tilfredshed, at
Efterundersogelserne af deres Beskadigelser holder op
med det 55de Aar. De opnaar ikke derved det, de havde
onsket, men de faar en Del af det. Jeg tror. at mange
Invalider har voeret meget kede af, at de til Stadighed
skulde til Undersogelse, til Trods for at deres Beskadigetser var as en saadan Art, at en Bedring af alle maa
anses for udelukket. Invaliderne vil ogsaa mogtage
A5ndringen i § 9 med Bifald. Det kan dog ikke vcere
Meningen, at en saadan Lovs Bestemmelser skal virke
soerlig Haardt overfor Invaliderne i Sygdomstilfælde.
Det forekommer mig derfor, at den lille Udgiftsforøgelse,
som den hojtoerede Socialminister stormer at denne 2Endring vil medfore, er paa sin plads. Jeg kunde have
onsket, at Invatidenoevnet havde faaet Lovhjemmel til.
om ikke i al Almindelighed, saa dog i soerlige Undtagetsestitsoetde at yde Dagpenge, naar en Invalid ligger syg
hjemme — jeg toenker her soerlig paa svcer Invaliditet,
der jo kan vcere af en saadan Art, at Flytning kan virke
forvcerrende paa vedkommendes Tilstand, jeg har set noget i den Retning. Det forekommer mig. at den Kontrol, der i saa Tilfcelde skulde gennemfores, maatte kunne
overtages af Sygekasserne, hvad enten Invaliden er
Medlem af Sygekassen eller ikke.
Den i § 16 foreslaaede Abndring. hvorefter Invali
derne fremtidig faar to Reprcesentanter i ?Icevnet og Raadet, vil jeg varmt anbefale. Jeg tror at Bestemmelsen
vil bidrage til at skabe mere Ro om de Afgoretser. som
de to Institutioner har med at gore. Dertil vil selvfolgelig ogsaa den i § 17 foreslaaede 2Endring bidrage.
Sluttelig vil jeg noevne en Forbedring, som jeg meget
kunde onske. skont jeg erkender, at Tiderne er daarkgt
valgt — saa daarligt som vel muligt — til Gennemsorelsen af et saadant Onske. Jeg kan siet ikke folge Invaliderne i deres krav, men jeg mener, man maatte
kunne gaa en Mellemvej. Det er Enkeunderstottelserne.
jeg tcenker paa. De er efter min Mening skaaret for
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langt ned. krigsenkerne modtager nu 69.— kr. maanedUnderstottelsen har fra Begyndelsen voeret omtrent
100,— gr. Invaliderne onsker Belobet forhojet til 125 kr..
altsaa med ca. 100 pEt. Man kan jo sige, at det nuvoerende Belob passer godt med den hojeste Freds-Invalideforssrgelse, ja, den ligger endda lidt derover. Efter
min Mening kan man imidlertid ikke sammenligne de to
Ting; det blev ogsaa noevnt af en af de foregaaende
Talere, men jeg skal ikke komme noermere ind herpaa.
Det forekommer mig, at en Forhojelse at disse Satser
med 20-25-30 pEt. i det mindste maatte voere muligt —
at den er paakroevet. er der sikkert ingen, der vil bestride.
Jeg skal med disse Vemoerkninger anbefale Lovforflaget til en velvillig og helst ikke for langvarig Behand
ling.
*
*
Efter at de forskellige Ordforere havde talt replicerede Socialminister Steincke folgende:
En mere filosofisk anlagt Socialminister vil gore den
Erfaring, at han kan bestride sit vanskelige Embede nogenlunde i Fred, hvis han intet vil gore. Men hvis han
vil forsoge at bedre kaarene for de forskellige kategorier
as Medborgere, der sorterer under ham, bliver det rigtigt galt i kraft af den Regel, at Understottelseslovgivning overhovedet er noget vanskeligt at eksperentere med.
Naar jeg efter dette lille almindelige Hjertesuk venter mig til denne specielle Sag, vil jeg sige, at den i og
for sig er et Eksempel paa det samme. Jeg sagde til
den Deputation, der forhandlede med mig — der er her,
om jeg maa sige, Tale om de ordincere, ikke de forurettede krigsinvalider: — Naar de herrer og Damer onsker
denne Sag fremmet i Ojeblikket. maa de kunne sige sig
selv, at vanskeligere og uheldigere Tidspunkt for Fremscettelsen af krav af okonomisk karakter kunde ikke voere
valgt. Naar jeg har ladet denne Sag ligge, skyldes det
derfor ikke Dovenskab jeg er i al Almindelighed heller
ikke udsat for Bebrejdelser i den Retning. — men det
skyldes det dobbelte Hensyn, at jeg for det forste maa se
at saa Socialreformen med de nye Pricipper gennemfort, for jeg beskæftiger mig med andet, og for det andet
maa jeg vente med at gennemfore en Forbedring af
krigsinvalidernes kaar til en Tid. hvor Forholdene er
mere overskuelige, finansielt og okonomisk, end de er nu.
Thi hvad selve Socialreformen angaar, vilde det jo ikke
voere toenkeligt, heller ikke forsvarligt at gennemfore den
for Tiden uden prisregulerende Bestemmelser, uden Bestemmelser. der sikrede Samfundet mod Udgifter, som man
kunde resikere ikke at kunde afholde. Jeg sogte at gore
Deputationen begribeligt, at hvis jeg skulde tage sat paa
denne Opgave i Ojeblikket. maatte jeg i alt voesentligt
indskroenke mig til A5ndringer, der ikke kostede Penge,
da jeg naturligvis ikke kunde garantere, at Tiderne vilde
blive bedre om et Aar, eller efter at Socialreformen
eventuelt var gennemfort. Under Hensyn til Forholdene
i Sonderjylland — formoder jeg — anmodede man mig
alligevel om at fremsatte det Lovforslag, som jeg mente
det muligt at fremkomme med. Jeg valgte da den Vej
at fremsoette Forslag om alle de ATndringer, som ikke
kostede penge, endvidere om ÄEndringer, som vel kostede
noget, men som alle vilde vcere enige om var rimelige,
og som raadede Bod paa en konsekvenser eller soerlig
en humanitet eller lignende i Loven. Men ud derover
turde jeg ikke gaa. De cerede Ordforere har. med lidt
forskelligt Tonefald, udtalt sig ud fra de samme Synspunkter, saa man maa dog sige, at man fra alle Sider

Side 93

er klar over. at det vilde voere haablost at fremsoette
Forslag, der kostede store Penge.
krigsinvalidehjoelpeniSonderjylland koster efter Statsregnskabet for 1930/31 omtrent 3^ Mill. kr., alene paa
det ene Punkt, hvad den onskede Forbedring as Enkeforsorgelsen angaar, vilde Imodekommen af den officielle
krigsinvalideforenings krav betyde, saavidt jeg i Ojeblikket husker, 722 000 kr. Mar man er kendt med den
danske Socialforsikring, og navnlig Stillingen i Sjeblikket
vil man voere klar over, — det var de cerede Ordforere
jo ogsaa klar over, — at det vil vcere ganske haablost
at stille et saadant Krav paa dette begroensede Omraade
uanset om man kan noere al mulig Sympati, og ikke andet end Sympati, for de Mennesker det drejer sig om.
Dog synes jeg, at man dog maaske kan bebrejde Foreningen, at den har stillet sine Krav saa stcerkt, saa principielt op, i Stedet for at komme med nogle mere fornuftige, efter Tidsforholdene afpassede fornuftige Fordringer. Naar man staar overfor kravet om en For
hojelse paa dette ene punkt med 722000 Kr.. maa man
dog sige sig selv, som Forholdene ligger, at dette kan jeg
ikke komme til den danske Rigsdag med, thi jeg kan ikke
saa det gennemfort for Tiden, og det rent bortset fra —
jegskal ikke lcegge noget Ansvar over paa Rigsdagen, — at
jeg heller ikke vilde fremsoette dette krav, thi uanset al
den Sympati jeg ncevnte, maa der voere et vist Forhold
mellem den sonderjydske Enkesorsorgelse og den Lovgivning vi iovrigt har her i Landet. Hvis man er inde i
dansk Sociallovgivning, vil man vide, at ikke alene Hjoelpen til Enkerne. — den er nemlig lig Nul, — men ogsaa til Enkebornene her er saa ringe, at jeg ikke tor,
rent sagligt, fremsoette de krav. som krigsinvalidesoreningen har stillet, end ikke. om Tiderne ikke var saa
daarlige, som de er. Den oerede Ordforer for Socialdemokratiet talte ogsaa om Invalidebeskoestigelsen. og han
kan voere sikker paa, at undertegnede som gammel Formand for Invalideforsikringsraadet i allerhojeste Grad
interesserer mig for dette Problem. Jeg saa med Gloede
at det blev muligt ved denne Revision af Invalideforsikringsloven, der blev foretaget under Venstres Regering
i 1927/28, lige efter, at jeg igen var traadt til i Invalideraadet. at optage en Paragraf, hvorefter Invalideforsikringsraadet skulde beskoeftige sig med at söge Invalider og vanfore ansat i storre Omfang, end det nu sker,
noget, jeg personligt har koempet for lige fra 1919, da
jeg skrev om det moerkvoerdige i. at man stadig her i
Landet paa de Pladser, hvor man udmoerket godt kunde
bruge Invalider as mange forskellige Typer, som kunde
gore lige saa god Fyldest som normale Mennesker, gerne
fandt koempesvoere, garderhoje unge Personer der sad paa
en Stol. Men det er meget svoert at komme videre i
dette Sporgsmaal. Der er en Animositet i Praksis som
ikke paa nogen Maade svarer til den Velvillie der altid
udtales i Teorien. Statsministeren har for et Par Aar
siden udsendt et Eirculoere til samtlige Ministerier om
ogsaa af Hensyn til Statens okonomiske Forhold at sorge
for paa alle mulige Pladser, hvor det var muligt, at anbringe Invalider; jeg tror, at det bortset fra selve Invalideraadets kontor, hvor der med stor Fordel anvendes
10 Invalider, er en meget begroenset Anvendelse, de
Herrer Afdelingschefer rundt omkring i Stat og kommuner
gor af Invaliderne, for ikke at sige i private Virksomheder
for undertiden kan man troeffe private Arbejdsgivere.
— nej jeg vil dog ikke sige private Virksomheder —
som er mere forstaaende i den Henseende, end det offent-
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lige er. Alen altsaa jeg siger dette til det cerede Medlem, for at han skal vcere klar over, at de Vanskeligheder
som kravene her stoder paa, ikke kommer fra Socialministeren personlig. Jeg interesserer mig overordentligt
sioerkt for dette Sporgsmaal; men det gcelder ogsaa med
Hensyn til Tanken om at gore et Fremstod paa dette
Omraade, at uden Samarbejde med henholdsvis Arbejdsgiverforeningen og Fagorganisationerne herhjemme tror
jeg ikke, det vil saa praktisk Betydning, og Tidspunktet
er vel heller ikke det heldigste til at fremme denne Sag
paa, naar Arbejdslosheden blandt de legemlig normale
er saa kolossal som den er.
Det ncesie Sporgsmaal, det cerede Medlem (Jorgen
Moller) berorte, var den saakaldte Tilvcenningsteori og
den i Forbindelse hermed staaende Efterundersogelse, som
ogsaa en anden oeret Taler — jeg tror, det var den
cerede Ordsorer for det radikale Parti (Lausten) — var
inde paa. Her er jeg ikke enig med de cerede Ordforere.
Selv om det drejer sig om krigsinvalider — det maa
principielt vcere det samme, — siaar hverken Samfundet
eller noget Parti sig ved, at man slaar sig til Ro med,
at hvis en har faaet en fvcer Beskadigelse, er han
saa og saa langt nede, at han ikke kan komme lomgere
frem; det er ikke nogen heldig Teori, og den er heller
ikke anerkendt af nogen Art af socialt Videnskab, som
jeg kender til i noget Land, og skal heller ikke med
min gode Villie blive anerkendt her i Landet. Jeg ved
meget godt, at det scerlig er fra mine egne, man kommer
frem med disse Synspunkter, men jeg kan ikke boje mig
paa dette Punkt. Derimod er det et andet Punkt, hvor
jeg gerne vil boje mig. og det er med Hensyn til dette,
at naturligvis skal man administrere paa dette Omraade
med den storste Forsigtighed og Aorstaaelse overfor det
enkelte Individ. Administrationen skal forstaa, ak det her
drejer sig om Personer, der ofte selv tror, at de er daartigere, end de er, eller hvis Sygdom er ledsaget af Nerve
komplekser. som raske Mennesker har vanskelighed ved at
forstaa. Jeg kender alle disse Forhold ogsaa fra det
almindelige Jnvalideraad. Der skal administreres med
Forsigtighed, men selve Tilvoenningsteorien er rigtig.
Naar jeg har bojet mig for krigsinvalideforeningen
paa et Punkt, hvor det kunde synes at stride imod det,
jeg her siger, nemlig med Hensyn til at ophore med
Efternndersogelser ved en Alder af 55 Aar, saa har jeg
gjort det ud fra den Betragtning, at hvis man forsi har
naaet den Alder, uden at Tilfoeldet har bedret sig, saa
er ens Tilvcermingsmnligheder ikke af nogen praktisk Vetydning for Samfundet, saa maa man lade den Beskadigede
voere i Fred. Og jeg yar Forstaaelsen af, at man paa
Modet med Deputationen for Foreningen var enig med
mig i disse Synspunkter, selv om man i og for sig onskede at gaa ned til en Alder af 50 Aar. Jeg tror imid
lertid — selv om det ikke er noget Asgorende — at man
skal soette 55 Aars Alderen, ud fra den Betragtning, at
det er et Alderstrin, man fra gammel Tid har fastsat
herhjemme, f. Eks. i Hjcelpekasseloven, som det Tidspunkt, da soerlige kan Forhold gor sig gceldende. Det skal
jeg nu ikke udvikle ncermere, man kan jo se efter i Hjoelpekasseloven, hvorefter man efter ncevnte Aldersgrcense kan
yde Hjoelp ud over den almindelige Grcense, der er fast
sat i Loven. Der maa vcere en Grcense opad, og naar
man har naaet den Alder, saa tror jeg ikke paa vcesentlig Bedring af Tilstanden eller paa vcesentlig bedrede
Erhvervsmuligheder; det sidste kommer jo ogsaa i Betragt
ning. Jeg vil ogsaa gerne sige til den cerede Ordforer
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for Socialdemokratiet: Tilvcenningsteorien faar han ingen
Socialpolitiker kil at opgive. Men hvad han faar mig til at
mdromme, det er, at den skal anvendes med den storste
Forsigtighed og Skaansomhed af en Administration, der
,kke plager Folk paa dette Omraade. og hvis han i saa
Henseende kan paavise Tilfoelde. som virker stodende. beder
jeg om. at de maa blive oplyst for Socialministeriet, saa
skal jeg gribe ind. Det samme vil jeg sige til den cerede
radikale Ordforer. som sagde, at der foretoges Efterundersogelse, skont enhver Bedring — saavidt jeg forstod
ham — stormedes haablos af enhver, som kendte noget
til Forholdene. Hvis saadanne Tilscelde foreligger, vil
jeg ogsaa gerne have dem at se, men jeg vil dog gore
den lille Bemærkning, at det ikke er helt ualmindeligt —
det kender jeg ogsaa fra det almindelige Invalideraad,
— at alle Mennesker kan se. at en Mand fejler det og
det. men man kan bare ikke se det, naar man faar ham
til Undersogelse; man er tilbojelig til at gaa efter det
almindelige Omdomme, til at se uden paa Tojet og hore
paa Vedkommende selv. hvordan han beklager sig. Men
det kan man ikke indskrcenke sig til. naar man handler
under Ansvar i en offentlig Administration; der maa man
se paa, hvordan det virkelig forholder sig, og saa iovrigt
bryde sig Pokker om, hvad Naboen siger. Om Efterundersogelser bor kunne indskrænkes for de egentlige svcert
Beskadigede, det tor jeg ikke paa staaende Fod udtale mig
om. Jeg er tilbojelig til at tro, at man ikke kan finde
nogen almindelig Regel derfor, men jeg skal gerne vcere
med til at drofte det i Udvalget, idet jeg altsaa har indrommet, at hvor enhver Forbedring praktisk talt synes
udelukket, der bor Vedkommende heller ikke ulejliges med
disse Undersogelser.
Hvad Enkesorsorgelserne angaar, vil jeg naturligvis
ogsaa vcere villig kil at drofte dem, men jeg maa sige
paa Forhaand, at med de krav, der er stillet, ser jeg
ikke nogen rigtig Mulighed for, saalcenge Forholdene er, som
de er her i Landet, at naa til et Resultat, der blot tilnoermelsesvis vil kunne tilfredsstille de sonderjydske krigsinvalider.
Endelig blev der rejst et Sporgsmaal — jeg tror.
ogsaa det var fra den cerede socialdemokratiske Ordforer
— hvorvidt ikke fire Enker, der, saavidt jeg forstod, hverken
vilde blive anerkendt som danske indfodte eller som tyske
indfodte, vilde komme ind under den nye Formulering af
Forslagets § 1, hvorefter det er ligegyldigt, hvornaar
man har erhvervet Indfodsret. Nej. det kan jeg ikke se.
at de kan, men jeg undrer mig over, naar disse Tilfoelde
har foreligget i Aarrcrkke, hvorfor de saa ikke forlcengsi
er taget op fra sonderjydsk Side. Uden at kende Sagerne
— hvorfor jeg heller ikke kan udtale mig ncermere, —
saa er det dog ikke uden Fortilfoelde, at man overfor
den Art Problemer for de enkelte forekommende Tilfceldes
Vedkommende har sogt at lose Sporgsmaalet gennem
Finanslovbevilling, og det forbavser mig, at man her,
hvor man ellers gennem Tiderne har skillet sig saa kulant
overfor de saakaldte hjemlose — altsaa hjemlose i den
Forstand, at de paagoeldende er uden Statsborgerret —
ikke forlcengsi har fremdraget disse Tilfcelde i Rigsdagen
eller for tidligere Ministere og derigennem faaet afgjort,
om der kunde ydes noget paa Finansloven. Jeg synes
ikke, at Tilfoeldene kan falde ind under § 1, for den kan
vanskeligt udvises til Personer, som aldrig her faaet Indfodsret. Sporgsmaalet maa, saa vidt jeg kan se, loses
paa anden Maade, men ogsaa dette vil man jo kunne
diskutere i Udvalget.
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Jeg maa endelig sige til den cerede konservative
Ordforer (Schaumann), hvem jeg iovrigt takker for hans
anerkendende Udtalelser, at jeg synes dog ikke, Forholdene
er saadanne her i Landet, at man behover at voere be
tænkelig ved paa et Omraade som dette at scette Udgifterne op med 60 000 kr., naar man hvert enkelt Sted
kan faa dokumenteret, hvor meget det koster, og af hvilke
Grunde man soetter Udgiften op. Saa galt er det dog
forhaabentlig heller ikke, at man ikke paa dette Alder
kan bringe et Offer af den ringe Udstrækning, som der
her er Tale om at bringe.
Jeg har dermed vistnok svaret paa alt undtagen
paa en Bemcrrkning af den oerede radikale Ordforer
(Lausten), som glcedede sig over, at Sygehjoelpen var
udvidet efter dette Forslag, men beklagede, at jeg havde
gjort en Undtagelse, idet jeg af Hensyn til Vanskeligheden
ved kontrollen ikke mente, at man kunde udvide Sygehjoelpen, hvor Vedkommende laa syg hjemme. Jeg indrommer, at det kan komme til at virke Haardt overfor
disse Former af svcrrt beskadigede, og hvis man vil
indskrcenke Udvidelsen til saadanne Tilscelde og kan finde
en Form, som det offentlige kan slaa sig til Ro med,
skal jeg vcere meget villig til at forhandle herom i Ud
valget. som jeg i det hele taget er villig til at forhandle
om alle ALndringer — ogsaa de af Krigsinvalideforeningen
fremsatte, som jeg ikke kunde gaa med til her, — idet
jeg ikke paa Forhaand kan voere sikker paa. at jeg har
akkurat det rigtige; kun altsaa med den Begrcensning. truffet
Liainac's Lesters!
Den 5.. 6. og 7. kekruar 19)2 akkoldtes der et
Bestyrelsesmode i Oeneve. i kvilket kormanden ak
koreningen kor sonderj^dske Krigskeskadige ogkaldnes
kkterladte, Kammerat k. Andresen, 'konder. deltog.
Lest^relsesmsdet akkoldtes i ^ntenäum. I I^sdesalen
oprettedes 186Z det »kode Kors«. kormanden kor
Oiamac, Kammeratkickot. Orleans, aklagde en udkorlig Leretning over Liamac's Arbejde siden krager
Kongressen. Kammerat Lrandeis. V^ien. aklagde som
Revisor kegnskakskeretningen.
Legge Leretninger
godkendtes. Der er indgaaet Andragender kra yder
ligere to kranske Krigsokkerorganisationer (I^nion natio
nale og federation nationale) om Optagelse i diamac.
Det nseste ^arsmode vil trsekke ^kgorelse om dette
Andragende. Legge Organisationer kar et ^ledlemsantal paa ca. 200 000 Medlemmer, ö^roet korelagde
et l^dkast til en Resolution til ^.krustningssporgsmaalet. Resolutionen vedtoges enstemmigt.
Liamac's Lest^relse overvserede den 6. kekruar,
kormiddag, ^krustningskonkerencens plenarmode.
I Lest^relsesmsdets videre korisk vedtoges det
at akkolde det nseste internationale ^arsmode i Dagene
1.^-). Teptemker 19?2i V(^ien. Dagsordenen korV^iener
^arsmodet klev kastsat og der vedtoges at koranstalte
en krisudskrivning kor Ungdommen over 8psrgsmaalet: »klvilken Vej koreslaar Ungdommen til kremme
ak kredsarkejdet og kolkekorstaaelsen.«
I 8tedet kor akdode Kammerat b^uker. krankrig,
valgtes Kammerat Karko^ska, kolen, til Revisor.
8sndag kormiddag akkoldtes der en ^lindekojtidelig ved Mindestenen kor de kranske kaldne i Oeneve,
og om kktermiddagen et stort okkentligt kredsdemonstrationsmode i »8alle de la kekormation«, i kvilket
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at jeg ikke tror, der i Sjeblikket er nogen som helst Mu
lighed for at skaffe voesentlig storre Velob til Veje end
der her er stillet Forslag om.
Isrgen Moller:
Jeg maa sige til den hojtcerede ZNinister. at jeg ikke
har tomkt mig, at der overhovedet ikke skulde foretages
nogen Esterundersogelse. ligesom jeg heller ikke fuldstæn
dig forkaster den saakaldte Tilvcenningsteori. ZNen jeg
har onsket, at der for de svcert amputeredes Vedkommende
kunde ske nogle Lempelser, hvis de har saa svcere Be
skadigelser. at man forud kan sige. at der ikke kan indtroede nogen Forbedring. Iovrigt har ogsaa jeg altid
klaget over. at man ikke gaar lempeligere frem mod
selve krigsinvaliderne; heri er jeg enig med kriasinvalidernes Forening.
ZNed Hensyn til Affindelsessummen til Enkerne udtalte den hojtcerede ZNinister, at han undrede sig over, at
dette Sporgsmaal ikke for lcengst var taget op. Saa vidt
mig bekendt har baade Invalidencevnet og Invalideraadet
behandlet Andragender fra disse fire — paa det davcerende
Tidspunkt var det vistnok fem — Enker; og det er mig
ogsaa bekendt, at der i 1922 eller 1923 — jeg husker
ikke nojagtigt, hvilket Aar det var — har vceret indsendt
en klage til Ministeriet med Anmodning om, at Enkerne
maatte faa en Affindelsessum. ZNen der kom i sin Tid
Afslag derpaa.
Hermed sluttede Forhandlingen.
(Efter Rigsdagstideude.)

esmsde i (Geneve.
der deltog klere tusinde kersoner. Lil den ak Lest^relsen koreslaaede Resolution akgaves der krklseringer
kra en Keprsesentant kra kvert kand og til 8lutning
gav Kammeraterne kickot og KoLmann i längere
kedegorelser I_Idtr^k kor Krigsokrenes kredsvilje.
I tilslutning til den okkentlige Kundtgorelse mod
toges Liamac's Lest^relse i »klotel de la kaix« ak
^krustningskonkerencens krsesident, sinister Ilenderson, kvem Kesolutionen overraktes, sinister blenderson kremksevede, at kans korste Opgave som Regerings
medlem kavde vseret Oprettelsen ak det kritiske korsorgelsesministerium. Tiden denne tid kar kan uakkrudt levende interesseret sig kor de tidligere Krigsdeltageres og kkterladtes 8ksekne. Vderligere kremksevede sinister Henderson I7retkserdigkeden, der
ligger deri, at krigsinvalidernes og Lkterladtes?orssrgelse nedssettes, medens man kortsdsler uk^re
dummer til uproduktive Rustninger.
klenderson

vil til enkver tid og ved enkver I^ejligked vzere villig
til at modtage diamac's Delegerede; denne Organisation's moralske I^nderstottelse vilde vsere kam over
ordentlig kser, kordi den kestaar ak Mennesker, der
korst og kremmest er kaldet til at kunne sige, kvad
den moderne Krig ket^der. I klenkold til den kam
overrakte Resolution, sagde llenderson, at kan var
kuldstzendig indkorstaaet med dens tekst, og at kan
vilde drage Omsorg kor paa passende ^laade at kringe
Resolutionen til ^krustningskonkerencens Medlemmers
Kundskak.
tlan troede ingenlunde, at de nservserende Omstsendigkeder var ugunstige kor et godt Indkald ak
Konkerencen. tvsertimod, kan kavde det kestemte
klaak, at den maa ksre til et positivt og vigtigt Kesul-

Nr. 12

„Krigs-Invaliden "

Side 96

tat. ?Iencler80n l?scl sine l'ilksrere orn st <äe1e clenne
Optimisme 0A etter I^jeml<0m8ten til cleres hjemstavn
at ^zslpe til at ucälzrecle cäette
c»A clenne ks8te
?ro.
I^ncäer ?Ienvi8nin^ til ?rsAer Resolutionen vedrsrencle ^orssr^elsen i Danmark oZ til, at clen läansl^e
I^orsorAelseslov 5or^iclen er uncler Lel^sncälin^i I^sncl8tin^et. veätoZ dÜ3M3c'8 Lest^relse at intervenere til
koräel kor 6e at 6en äanske 0rA3ni8Stion re^te Xrsv
kos äen äsn8ke l^äenriZ8mini8ter vr. ^unck. äer var
til8te6e i(Geneve, 8vm ksrer sk Danmark ^kru8tninA8äeleAÄtion. Interventionen ksnät 3teä Zennern Le8t^rel8en8 Lureau: ?rse8iäent ?ickot. krankriZ. ViceprX8iäent Koklnann. ^leälern st Keick8t3A, l^klsnä oss
Viceprse8i6ent I^eppin, l^ekkoslovA^iet 8srnt ^.ncire8en, Osninarl^.

Haderslev Afdeling
Referat.
Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og
Faldnes Efterladte. Afdeling haderslev, afholdt Fredag,
den 26. ds., sin aarlige Generalforsamling i Amtsbanegaardens Restaurant. Formanden Hr. Zimmermann aabnede ZNodet og aflagde Aarsberetning. Forsamlingen
hcedrede de i Aarets Lob afdode kammeraters Minde
ved at rejse sig. Derefter fremlagde Kassereren kam.
Thomsen det reviderede Regnskab.
Der er i 1931 udbetalt 688,60 kr. til Understottelser,
deraf til konfirmation 190,—kr.. til Julen 261,60 Kr.,
i Sygehjalp 192.— Kr.. i forskellige Tilfcelde af Trang
45,— kr.
Regnskabet udviske en Indtcegt paa 4 580,48 kr., og
en Ildgift paa 3 202,72 kr. kassebeholdningen var
1 377,76 kr.
Byggefonden ejer nu 5 119,21 kr. Der udeslaar
endnu 1 775,49 Kr. saa Byggefondens Formue ialt udgor
6 894,70 kr.
Invalide-konfuleutkontorets Aarsregnskab, der er affluttet pr. 10. 5. 1931, viser en Indtoegt paa 2 125,17 kr.
og en Ildgift paa 1 866,65, kassebeholdningen ved Aarets
Slutning udgjorde 258,52 kr.
Efter en kort Droftelfe godkendtes Formandens Be
retning og Regnskabet enstemmigt, og der udtaltes en
Tak til Bestyrelsen for dens Arbejde. Dirigenten gav
derefter Ordet til konsulent Jepsen, til en kort Redegorelse for kontorets Virksomhed i det forlobne Aar. Der
er stadig flere og flere der gor Brug af kontoret, saa
der kan noteres god Fremgang. Forsamlingen gav enstemmigt konsulent Jepsen Anerkendelse for det paa kontoret udforte Arbejde.
Til at repræsentere Afdeling Haderslev paa Delegeretmodet i Tinglev valgtes kammeraterne Viggo Hansen,
Thomsen, Zimmermann og Fru Elley, og som 1. Suppleaut kam. Jepsen og som 2. Suppleant Kam. R. Andersen.
Der blev efter en livlig Droftelse fremsat en Del
Forflag til Droftelse paa Fællesmodet i Tinglev. Det
blev overladt til de Delegerede at varetage Afdeling Haderslevs Ousker i saa Henseende paa bedst mulig Maade.
Valg af Bestyrelse resulterede i Genvalg af Noestformanden kam. Mortensen, kassereren kam. Thomsen
og Suppleanten Fru Elley. Da Sekretoer Nissen ikke onskede
Genvalg, valgtes konsulent Jepsen i Stedet. Som Revisor valgtes den hidtidige 1. Suppleant kam. A. Jorgensen og som Suppleant kam. A. Sauerberg. Af Fornojel-

fesudvalget udtraadte kammeraterne Paris og Haulrich,
og nyvalgt blev kam. Schau. Skydeudvalget genvalgtes
med Undtagelse af kam. H. Petersen, der ikke onskede
Genvalg.
Under „Eventuelt" redegjorde Hovedkassereren kam.
Mortensen for de Forhandlinger, der er fort i Anledning
af Revisionen af Lov Nr. 100.
Modet, der paa Grund af den lange Dagsorden
forst sluttede ved 12 Tiden, var ret godt besogt (ca. 60
Deltagere), og blev fort i en rolig og saglig Tone.

I

Rinkenoes Afdeling

j

Dilettant Forestilling
i Rinkences Overkro, Onsdag, den 9. Marts 1932
Aften kl. 7 l/2.
Der opfores „Genboerne" af Dilettanter fra Sonderhav
til Fordel for Invalide-Foreningen for Rinkences og Omegn
hvortil alle indbydes.
P. F. V.: Bestyrelsen.
repareres.

ZN. Moller - Brohovedvej z - Sonderborg
kelisnälinS
sf (ZiZt, l8cw'38, Muskel-, I^ecZ- og KnoZIeliäewer. ^Iektr>8ke
l^8bsäe, ^S83gZe og L)?ZeZ)?mns8tik efter I^seZeoräinstion.
^eäleinmer sk ^oreninZen for KriZ8be8ksäiZeäe p. p. oZ
äere8 pssrsrenäe, kvor Invsliäensevnet eller 8)?Zeks88en
ikke ^äer noget VeäerwZ for ovensnfgrte l^iäel8er, kan Veä
?orevj8ninZ af äere8 ^eäIem8boZ fas kebsnälinZer efter
^ftsle.
tt. NLNNINQ - I.seZeautorj8eret ^S88or laffet 34
telefon 480

Hleääelelse tra Invaliäenzevaet
Kon8u!tgtjon for militssre Invsliäer oZ 8ssäsnne8 efterIsäte ssmt kientesn8gZers vil sf en tIä8enäinZ fra I^sevnet8
Kontor i ^Isrt8 ^Issneä I9Z2 blive gfkolät i:
ttsäersleV,

^mtskuset,

äen 3.. 10., 17. oZ 31. Kl. 14^.
^sbenrss, Z^eksssens Kontor, LsnäerSsäe 12,
äen 1., 8.. 15.. 22. oZ 29. Kl. 14»<>.
I'snäer, /^mtskuset, äen 11. oZ 23. Kl. 14
I'inzlev, ^inSlevku8, äen 18. Kl. 16^
^oSumkloster, Stotel ko)/sl, äen 9. Kl. 15^.
I'oktlunä, I'rosck' ttotel, äen 16. Kl. 14.
koääinZ, ttotel Koääinz, äen 4. KI. 14 so.
Invsliäer oZ efterlsäte, ssmt kientesn80Zere, 8vm sn8ker
3t Zore 6ruZ gf äi88e Kon8ult3lioner, mss 8ene8t 2 DsZe inäen
äen Osto, pss kvilken äe gZter st Zive ^oäe, meääele Invaliäenssvnet i LonäerborZ, til iiVilken Konsultation äe sZter st
Zive Hwäe, for st Veäkommenäe8 ^kter kan blive meäbraZt
til Kon8ult3tionen.
Kon8ult3tionerne — Veä llVilke äer ikke er l^ejliZkeä
til st blive IseZeunäerss^t — sfboläe8 kun, for 8ssviät I^sevnet

rettiäiZt moätsger ^nmeläewer til

8gmme.

Invalidensevnet.

.Krigs-Invaliden" redigeres af h. Tlcmsen - Sonderborg. Kastaniealle 6, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster IS Ore pr. Eksemplar.
Trykt i Z. E. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg. Telefon 24S.
Eftertryk af .^Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.

Medlemsblad
for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
-s»

Sen 1. April 18Z?

^

g. Aargang

Foran vor Lovs Færdigbehandling i Rigsdagen.
Som bekendt saa blev vor Lov af det af Landstingsudvalget nedsatte Udvalg fremlagt til 2den Behandling i
Landstinget. Behandlingen var kun ganske kort, da
Landstingsndvalget havde indgivet en enstemmig Betcenkning. Efter de forskellige Referater i Dagspressen har
Udvalget ikke kunnet gaa ud over de okonomiske Rammer
der er foreflaaet af Socialministeriet. Der er dog paa
enkelte Omraader sket Abndringer overensstemmende med
vore Onsker; men Udvalget er dog gaaet udenom de
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væsentligste Punkter, der medforer en okonomisk Forbedring.
Af Landstingsndvalgets Betcenkning meddeles, at
Udvalget har gennemgaaet Lovforslaget grundigt i de 7
Udvalgsmoder der er bleven afholdt, at en Deputation
af vor Organisation havde haft Foretroede for Udvalget,
der noje havde fremfort Organisationens Onsker, men at
Ministeren under de for Tiden okonomisk vanskelige Forhold ikke formente at kunne efterkomme disse.
Ordsoreren Jessen Christensen gennemgik Betcenkningen og 2Endringerne. Da man ikke har kunnet gaa
ud over de okonomiske Rammer, der er foreflaaet af 7Mnisteren, har Udvalget dog forment at stille visse 2Endringer, der bl. a. gaar ud paa, at sikre Invaliderne
deres Understøttelse som varig, saafremt de ved denne
Lovs Dkrafttroeden har opnaaet en Alder paa 55 Aar og

saafremt deres Erhvervsindskrcenkning er paa 40^ og
derover. Det vil sige, at Renten er konstant og Jnvaliden behover ikke at lade sig underkaste en Efterunder
søgelse, medmindre de selv onsker det.
En stor Skuffelse blev dog, at Enkeforsorgelsen, nanset den sidste Nedskoering som Folge as Pristallet, ikke
blev forbedret. Hvad Udvalget har kunnet tiltroede er
et Onske fra Enkerne om at maatte blive ligestillet med
krigsinvaliderne med Hensyn til, at der forskudsvis ud-
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betales et Belob paa indtil 2 Aars Rente, som Laan,
hvis det skonnes, at Enken derigennem kan forbedre sine
okonomiske kaar.
2Endringerne vedtoges og Forslaget gik til 3die Vehandling i et nyt Mode, hvor det blev enstemmigt vedtaget.
Forslaget er dermed fcerdig i Landstinget og gaar
til Folketinget.
» * 5
Vor Lov vil nu snart fremkomme i ny Skikkelse, og
lad os nu haabe, at de administrerende Myndigheder vil
fortolke de ny formulerede Bestemmelser til Enkernes og
Krigsinvalidernes Tilfredshed. Lad os haabe. at selvom
det ikke blev en okonomisk Forbedring vor Lov blev
underkastet, saa skal det nu vise sig om de i Loven administrative Forbedringer vil virke tilfredsstillende og om
Administrationen vil vise den rette Forstaaelse. —c—.
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Socialministeriets Forslag til Lov om ZEndringer
i Lov Ar. 100 af 29. Marts 1924 om Aorsorgelse af
militcere Invalider og saadannes Efterladte i de
ssnderjydske Landsdele, suppleret med Socialministeriets
Bemærkninger til de enkelte Paragrafer.
8 1.

§ 1 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 om Forforgelse af militære Invalider og saadannes Efterladte i de
ssnderjydske Landsdele affattes faaledes:
Invalideforsorgelse efter nedenstaaende Regler tilstaas
personer, der for 15. Juni 1920 i Anledning af Udforelse af tysk Værnepligtstjeneste har paadraget sig erhvervsindskrcenkende Skade eller har saaet en bestaaende
Skade sorvoerret paa erhvervsindskroenkende Maade. Det
er en Betingelse for Adgangen til at oppeboere Invalideforsorgelsen, at paagoeldende har dansk Indsodsret og har
fast Bopoel oq varigt Ophold i Riget eller er forhyret
med dansk Skib, jsr. dog § 32.
Efterladteforsorgelse efter nedenstaaende Regler tilstaas efterladte efter Personer, der for den 15. Juni 1920
er droebt eller dodeligt faaret ved Udovelsen af tysk Veernepligtstjeneste eller senere er asgaaet ved Doden som Folge
af en ved faadan Tjeneste paadragen Sygdom eller Veskadigelse. Det er en Betingelse for Adgaagen til at
oppeboere Efterladteforsorgelse, at den efterladte har dansk
Indsodsret samt fast Bopcel og varigt Ophold her i Riget.
Personer, der omfattes af Lov Nr. 351 as 7. August
1922 om Pensioner til fhv. tyske Tjenestemand og saadannes efterladte i de ssnderjydske Landsdele, henhorer
ikke under noervcerende Lov.
Bemcerkninger:
Krigsinvalideforeningen har soreslaaet Lovens § 1
oendret saaledes, at de i Paragrafens Stk. 1 foreskrevne
Betingelser med Hensyn til Bopoel og Ophold i Riget
helt udelades, samt at det udtrykkelig udtales, at Invalidesorsorgelse ogfaa- kan tilstaas for en ved Militoertjeneften foranlediget Forvoerrelfe af en allerede bestaaende
Skade. Medens man ikke har ment at kunne fravige
Kravet om Bopoel og Ophold her i Riget — hvorved
henvises til, at der i Lovens § 32 forndsoetkes, at en tilstaaet Aorsorgelse kan oppeboeres under Ophold i Udlandet,
naar fornoden Tilladelse hertil foreligger — vil den anden af Foreningen foreslaaede 2Endring stemme med den
Praksis, der solges. Man har derfor formuleret Paragrafens Stk. 1 i Overensstemmelse hermed. Tillige har
man i Overensstemmelse med krigsinvalideforeningen
ment at burde sammenfatte Bestemmelserne i Paragrafens
Stk. 1 og 3 angaaende Indsodsret som Betingelse for
Tilftaaelse af Invalideforsorgelse, saaledes at det er uden
Betydning, hvorledes og hvornaar Indsodsret er erhvervet.
Tilsvarende 2Endring er foretaget iParagrafens Stk. 2.
I Paragrafens Stk. 4, der herefter bliver Stk. 3, er
der foretaget en rent sproglig Mndring.
§ 2.
I § 3a i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 udgaar
Ordene „paa et af de allierede krigsmagters Omraader".

Bemcerkninger:
Det maa, som af krigsinvalideforeningen fremhcevet,
anses for ubilligt, at værnepligtigt Mandskab, som har paadraget sig en Skade under Internering i en neutral Lejr,
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er udelukket fra at faa Aorsorgelse i Henhold til Loven,
og § 3a foreslaas derfor oendret til ak omfatte Internering i koncentrationslejre, uanset disses Beliggenhed.
Man har derimod ikke kunnet tiltroede Foreningens
Forslag om at ligestille Deltagelse i „Reichswehr" og
..Baltikumtruppen" med den i § 1 noevnte Vcernepligttjeneste. Selvom Deltagelse i de noevnte Militoerformationer
i adskillige Tilfoelde, som af Foreningen fremhcevet. kan
siges indirekte at voere soraarsaget as Verdenskrigen, kan
dette dog ikke oendre denne Tjenestes karakter som fri
villig i Modsoetning til den af heromhandlede Lov om
fattende Voernepligttjeneste. Heroverfor kan ikke henvises
til den i § 3d ncevnte Deltagelse i den frivillige Syge
pleje, idet denne maa siges at have direkte Tilknytning
til Militærtjenesten.
8 3.
§ 4 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 udgaar.
Bemcerkninger:
Den i Lovens § 4, Stk. 2, opstillede Regel hvorefter
danske Statsborgere behandles forskelligt, eftersom de har
erhvervet deres Statsborgerret ved den ene eller den
anden Lov, synes irrationel, jfr. herved den foreslaaede
LEndring til § 1. Da Bestemmelsen for Tiden kun omfatter 6 Personer, nemlig 4 Invalider og 2 Enker, hvilket
Antal ikke nu kan ventes foroget, og da en Omregulering
af disse Personers Forsorgelsesbelob efter de danske Regler ikke menes at ville medsore en aarlig Merudgift paa
mere end ca. 2 622 kr., har man kunnet tiltroede Foreningens Forslag om at ophoeve denne Bestemmelse.
8 4.
Til § 5, Stk. 2, i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924
tilfojes som nyt 2. Punktum:
Efternnderfggelser til konstatering af. om Erhvervsevnen vedblivende er nedsat i den ved Forsorgelsens Fastsoettelse forefundne Grad, skal ikke foretages efter en In
valids fyldte 55. Aar, medmindre paagoeldende selv begoerer det.
Bemcerkninger:
Under Henvisning til, at der ikke efter det 50. Leveaar kan forventes at ville indtroede nogen Forbedring af en
Invaliditet, har krigsinvalideforeningen foreslaaet indfojet
en Bestemmelse om, at Efterunderfogelse af paagoeldende
Invalids Erhvervsudygtighedsgrad ikke skal kunne foretages efter det noevnte Leveaar imod paagoeldende Invalids Onske.
En saadan Regel kan Ministeriet tiltroede, dog at
Aldersgroensen bor scettes ved det 55. Leveaar, svarende
til den iHjoelpekasseloven fastsatte Aldersgroense, fra hvilket
Tidspunkt det erfariugsmoesfigt er meget vanskeligt for
en Person at klare sig, hvis han ikke er inde i en Beskoestigelse, medens der paa den anden Side ikke er Udsigt
til Forandring af Invaliditeten.
Da kun et ringe Antal Invalider over det 55. Leveaar er blevet efternndersogt med det Resultat, at Forforgelsen er blevet nedsat, vil Abndringen ikke betyde nogen
noevnevoerdig Nedgang i den ved Esterundersogelserne
iovrigt opnaaede Besparelse i Forsorgelsesudgifter.
8 5.
I 8 8 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 indfojes
som nyt Stk. 3:
Saasremt den tilstedevcerende Erhvervsindskroenkning
delvis skyldes en forud for Militærtjenesten paadragen
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Invaliditet, udgor Tillceget for svcer Skade en saa stor
Brokdel af Tillceget for den samlede Invaliditet, som
svarer til Forholdet mellem denne og den ved Militær
tjenesten soraarsagede Forogelse as Invaliditeten.
I samme Paragraf, Stk. 3 (herefter Stk. 4), cendres
Ordene „For krigsblinde og andre krigsinvalider" til
„For Invalider, der modtager en til 100 pEt. Erhvervsindskrænkning svarende Forsorgelse for Blindhed paa
begge Ojne, samt for krigsinvalider".
I samme Stykke cendres Ordene »ved denne Lovs
Ikrafttræden oppebcerer" til: „den 1. Juli 1924 oppebar".
Til samme paragraf fojes som nyt Stk. 5:
En tilsvarende Forhojelse af Forsorgelsen skal ogsaa
kunne tilstaas Invalider, hvis Invaliditet paa et senere
Tidspunkt antager et saadant Omfang, at de efter de indtil den 1. Juli 1924 gceldende Regler vilde have oppebaaret mindst 3 kroblingetillceg.

Side 3

troede Forslaget om, at de Invalider, som forst senere
gennem en Udvikling af deres Sygdom bliver invaliderede
i det i Lovbestemmelsen angivne Omfang, ikke stilles
ringere end de, der ved Lovens Ikrafttrceden var saa
stcerkt invaliderede som ommeldt, har man foreslaaet § 8
cendret i Overensstemmelse hermed.
Da de foreslaaede Mndringer vedrorende blinde In
valider for Tiden kun vil omfatte 6 Personer, vil Merudgiften kunne anfcettes til 3 600,— kr.
Derimod har man ikke ment at kunne medtage Foreningens Forslag om Fastscettelse af et scerligt Tillceg for
Tab af eet Oje, hvilket Forslag begrundes med de i For
bindelse med saadant Tab som Regel opstaaende komplikationer (Hovedpine, Tlervesmerter m. v.), der efter
Foreningens Skon vil berettige til altid at fastscette Invaliditeten til 66 ^/3 pEt. Efter Ministeriets Formening
vil det ikke vcere berettiget at fastscette en saa hoj Invaliditetsprocent som det. normale, hvor det drejer sig
om Tabet af eet Oje, og der fkonnes ingen Grund til i
disse Tilscelde at tilstaa et scerligt Tillceg. Forsorgelsen
maa som hidtil sastscettes i hvert enkelt Tilfcelde under
scerlig hensyntagen til foreliggende komplikationer, jfr.
iovrigt herved Bemcerkningerne i vedkommende Folketings
udvalgs Betcenkning af 25. Marts 1924, Rigsdagstidende
1923-24, Tillceg B. Sp. 2377-78. En Abndring i Overensstemmelse med Foreningens Forslag vilde antagelig
medfore en aartig Merudgift paa ca. 28 400 kr.

Demcerkninger:
Da der ved Anvendelse af Bestemmelsen i Lovens § 8
paa Tilfcelde, hvor en Erhvervsindskrcenkning kun delvis
skyldes Militcerinvatiditeten, har vist sig nogen Uoverensstemmelse mellem Invalidencevnet og Invalideraadet med
hensyn til Forstaaelsen af denne Bestemmelse, har man
ment at burde give en udtrykkelig Regel herfor. Man
har herved lagt den Betragtning til Grund, at en person,
der ved Militærtjenesten har faaet en allerede besiaaende
Invaliditet sorvcerret f. Eks. fra 40 til 80 pEt., maa anses
§ 6.
for daarligere stillet end en Person, der uden tidligere
I
§
9,
Stk.
1,
sidste
Punktum i Lov Nr. 100 af
Invaliditet har paadraget sig en krigsinvaliditet paa
29.
Marts
1924,
cendres
Ordene
„Forsyning med Prote40pCt.; de to personer bor derfor ikke behandlet ens.
ser,
oandager
og
lignende
Hjcelpemidler"
(jfr. § 16 Rr. 2)
Udgangspunktet for Beregningen af Tillceget maa efter
til
„Sygehjcetp
i
Henhold
til
§
16.
jfr.
§
15".
Ministeriets Opfattelse vcere paagceldendes samlede Inva
Isamme Paragraf tilfojes som nyt Stykke efter Stk. 2
liditet, og Tillceget bor da beregnes til en saa stor Brokdel af det i § 8, Stk. 2, fastsatte Tillceg for den samlede (Tabellen):
I ganske scerlige Tilfcelde kan Invalidencevnet, efter
Invaliditet, som svarer til Forholdet mellem den ved
Militærtjenesten soraarsagede Forogelse af Invaliditeten derom fremsat Begcering, bestemme, at der af fremtidig
og den samlede Invaliditet, i sorncevnte Eksempel altsaa Forsorgelse forskudsvis udbetales en Invalid indtil 2 Aars
Forsorgelse paa een Gang, saafremt der derved foreligger
40/80.
Det er saavel fra Foreningens som fra Invalidencev- Sandsynlighed for en Forbedring af paagceldendes Ernets Side blevet betegnet som onskeligt, at samtlige til hvervsforhold, der skonnes at kunne faa invalidemcessig Been Erhvervsindskrcenkning paa 100 pEt. ansatte blinde tydning. Forskudet afdrages efter Ncevnets ncermere BeInvalider uden Hensyn til, hvor mange kroblingetillceg stemmelse.
Bemcerknmger:
de havde modtaget for Ikrafttræden af Loven af 1924,
kan faa udbetalt det ved Lovens § 8, sidste Stykke, hjemI Overensstemmelse med krigsinvalideforeningens
lede scerlige Tillceg paa 50pEt. af Tillceget for svcer Skade. Forslag har man ved en Mndring i § 9, Stk. 1, sidste
Man har endvidere onsket fastsat, at dette scerlige Tillceg Punktum, foreslaaet at skabe Hjemmel for at yde Syge
kan tilstaas Invalider, hvis Invaliditet paa et senere hjcelp i Henhold til Lovens § 16, jfr. § 15, ogsaa ester
Tidspunkt har antaget et saadant Omfang, at de efter at en Kapitalisering har fundet Sted. kapitaliseringen
de tidligere Regler vilde have oppebaaret 3 kroblinge- lager kun Sigte paa selve Forsorgelsen, og Bortfaldet af
tillceg. Endelig er det foreslaaet, at dette scerlige Tillceg paagceldendes krav ved kapitaliseringen bor derfor kun
ikke skal begrcenses til krigsinvalider.
omfatte Forsorgelsen, men ikke eventuel Sygehjcelp.
Medens Ministeriet maa mene, at man i AlmindeNcevnet har ment, at denne Mndring vil medfore
lighed ikke bor sidestille krigsinvalider og Fredsinvalider, fornyet krav om Sygehjcelp fra de ca. 35 Invalider, der
og saaledes hverken kan gaa med til Foreningens Krav har faaet deres Forsorgelse kapitaliseret i Henhold til
om ak fastscette Forsorgelsessatserne i § 7 for Fredsinva- § 9, Stk. 1, 2. Punktum, — det drejer sig i ncesten alle
lider i Overensstemmelse med de i § 6 for krigsinvalider Tilfcelde om Nervelidelser, — og har anslaaet den heraf
fastsatte, — en 2Endring, der antagelig vil medfore en folgende Merudgift til ca. 7 000,— kr. aarligt.
Merudgift paa ca. 16 000 kr., — eller til at bestemme,
Krigsinvalideforeningen har yderligere onsket § 9
at det forncevnte scerlige Tillceg skal ydes til andre end cendret, saaledes at der skabes Hjemmel til Dels at forekrigsinvalider, har man dog ikke villet modscette sig For- tage en delvis kapitalisering, saaledes at Invaliden ikke
slaget om at stille alle blinde Invalider, der maa anses mister sit krav paa fremtidig Forsorgelse, dels at give
for helt erhvervsndygtige, ens, hvorved bemcerkes, at en Invaliderne Adgang til mod Sikkerhed i Forsorgelsen at
Sondring her er uden Betydning, da der for Tiden ingen erholde Laan. Endelig krceves den i § 9, Stk. 1, 2. Punktblinde Fredsinvalider findes. Da man endvidere kan til um, hjemlede Tvangskapitalisering ophcevet.
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I Anledning af disse Onsker har man i Overensstemmelse med Invalideraadets Indstilling forestaaet en
til de gceldende Regler om forskudsvis Udbetaling af den
civile Invaliderente svarende Bestemmelse, hvorved der
skabes Adgang til at faa udbetalt indtil 2 Aars Forforgelse paa en Gang. Hvorvidt der vil kunne aabnes
Udveje for fremtidig, ligesom hidtil, at erholde Laan fra
Laanekassen for de sonderjydske Landsdele, kan ikke paa
ncervcerende Tidspunkt overses, men herom vil der kunne
forhandles.
Med Hensyn til Tvangskapitaliseringen har Ncevnek
oplyst, at der i et enkelt Tilfcelde efter en i Henhold til
Lovens ^ 9, Stk. 1, 2. Punktum, stedfunden Tvangskapitalisering er indtraadt en paaviselig Forvcerrelse af Lidelsen, men at der i dette Tilfcelde blev tillagt den Paagceldende en til den senere Forvcerrelse af Erhvervsudygligheden svarende lobende Forsorgelse.
Systemet med kapitalisering, der ikke fandtes i den
danske Invalidelovgivning, blev overfort til Loven af 1924
fra den tyske Invalidelovgivning, herunder ogsaa Tvangskapitaliseringen. En lignende Regel blev indfort med Hensyn
til de i Henhold til Lov Nr. 314 af 28. Juni 1920 ud
betalte Renter. Ud fra de Erfaringer, man herigennem
har gjort, og da de enkelte Tilfcelde, hvor Bestemmelsen
i heromhandlede Lovs § 9, Stk. 1, 2. Punktum, undtagetsesvis maatte medfore uheldige Resultater, kan afhjcelpes
som anfort, finder man ikke Anledning til at foretage den
af krigsinvalideforeningen foreslaaede Abndring.
§ 7.
Til § 10, Stk. 1, i Lov Ar. 100 af 29. Marts ^24.
fojes som nyt (3.) Punktum:
Dersom Pensionering paa Grund af den anerkendte
Militcerinvaliditet finder Sted, forinden Invaliden har
opnaaet Ret til den hojeste Pension, der kan opnaas i
vedkommende Stilling, sker Aradrag i Aorsorgelsen kun,
naar den ham tilkommende Pension og den tidligere Aorsorgelse tilsammen overstiger den ncevnte hojeste Pension,
og Aradraget udgor i saa Aald det overskydende Belob.
Bemcerkninger:^
Det af krigsinvalideforeningen fremhcevet, at Bestem
melsen i Lovens § 10 om Bortfald af Aorsorgelsen ved
Anscettelse i en pensionsberettigende Stilling kan virke
uheldigt, naar en Invalid, der opnaar en pensionsberettigende Skilling, pensioneres tidligere end normalt paa
Grund af sin militcere Invaliditet og da kun opnaar en forholdsvis lille Pension. Foreningen har derfor forestaaet,
at der i saadanne Tilfcelde overhovedet ikke skal ske Aradrag.
Medens man vel kan tiltrcede, at der bor ske en
Lempelse i de i § 10 foreskrevne Aradragsbestemmetser
i de af Aoreningen paapegede Tilfcelde, saaledes at der
ikke sker Aradrag. saalcenge Pensionen og den fulde Aorsorgelse ikke overstiger den hojeste Pension, der kan opnaas i vedkommende Stilling, bor det efter Ministeriets
Aormening dog samtidig iagttages, at paagceldende ikke
stilles bedre, end om han var pensioneret med det hojeste
Pensionsbelob, hvilket vilde kunne forekomme ved de
hojere Invaliditetsprocenter, hvis Aradrag ikke skulde
foretages. Man har derfor ved Indfojelsen af et nyt
(3.) Punktum i § 10, Stk, 1, fastsat en i Overenstemmetse
hermed formuleret Lempelse i Fradragsreglerne. Den
heraf folgende Merudgift er af Ttcevnet rent skonsmcessigt ansat til en ca. 5 000 kr.

Krigsinvalideforeningen har desuden forestaaet, at
det omhandlede Fradrag i Aorsorgelsen forsi skal foretages, naar paagceldende har opnaaet den i vedkommende
Love og Reglementer fastsatte Alder for Pensionsrettens
Indtrceden, for Statens Tjenesiemcend altsaa fremtidig
tidligst fra det 35. Aar, jfr. Lov Nr. 98 af 31. Marts
1931. En saadan Bestemmelse synes imidlertid ikke begrundet. Fradraget i den fulde Forsorgelse foretages i
disse Tilfcelde, fordi det offentlige paa anden Maade
(gennem Lonning) sorger for Invaliden og derfor maa
have krav paa Lettelse af sin Invalideforsorgelsesbyrde,
og Fradraget vedvarer, saalcenge dette Forhold bestaar.
Men naar dette Forhold ophorer derved, at paagceldende
mister sin Stilling inden Opnaaetse af den foreskrevne
Pensionsalder, ophorer Fradraget i Aorsorgelsen med det
samme, og paagceldende faar atter fuld Forsorgelse.

§ 8.
§ 14 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924, affattes
saaledes:
kan de med Begravelsen forbundne notwendige Udgifter ikke betales af den afdodes Efterladenskaber, kan
de til Begravelsen medgaaede Udgifter indtil et Belob
af 400,— kr. efter Ansogning erstattes den, der har be
kostet Begravelsen.
Bemcerkninger:
Saavel Invalidencevnet som krigsinvalideforeningen
har henstillet, at den Begrcensning, som findes i Lovens
§ 14, hvorefter Begravetseshjcelp kun kan ydes i de Tilfcelde, hvor der ikke udbetales Efterforsorgelse i Henhold
til § 13, ophceves, saaledes at Begravelseshjalp efter
Ansogning altid skal ydes, naar Boet ikke kan dcekke Begravelsesudgifterne. Aoreningen foreslaar derhos Hjcelpen
forhojet til at udgore det tredobbelte af den afdodes sidste
maanedtige Aorsorgelse med Tillceg, dog mindst 300 Kr.,
medens Ncevnet foreslaar fastsat Hjemmel til at dcekke
de til Begravelsen medgaaende Udgifter indtil et Belob
as 400 kr.
Ophcevelsen af den foran omtalte Begrænsning maa
anses for begrundet under Hensyn til, at den i Henhold
til § 13 udbetalte Efterforsorgelse kun i de Tilfcelde, hvor
det drejer sig om Invalider med en Aorsorgelse efter de
hojeste Grader af Erhvervsindskrcenkning, for de Efterladte vil betyde en vcesenttig Hjcelp til Dcekning af de
af Dodsfaldet foranledigede Udgifter. Der bor vcere en
Adgang for Ncevnet til, uanset om Efterforsorgelse er
tilstaaet. at kunne yde Begravetseshjcelp, men dennes
Storrelse maa bestemmes efter Forholdene i hvert enkelt
Tilfcelde indenfor et Maksimumsbetob, som man i Overensstemmelse med Ncevnets Forslag har fastsat kil 400 kr.
Herved undgaar man ogsaa den af Foreningens Forslag
folgende Urimelighed, at en Begravetseshjcelp, beregnet
i Forhold til en forholdsvis hoj Forsorgelse, kommer til
at overstige de faktiske Begravelsesomkostninger.
Dette A5ndringsforslag antages at ville medfore en
aartig Merudgift paa ca. 8 000 Kr.
Ministeriet har ikke ment at kunne folge Foreningens
yderligere Forslag om ogsaa at udbetale Begravelseshjcelp til en Invalids Enke, naar et Barn dor eller til
Bornene naar, Enken dor. Dette Forslag forer ud over
de rationelle Rammer for Loven af 1924, og en saadan
Regel vil desuden gaa videre end tilsvarende Regler i
Sociallovgivningen.
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sorgelse, og som i Henhold til § 47 ogsaa efter noevnte
§ 9.
I § 18 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 foretages Dato har oppebaaret saadan Forsorgelse.
Ic) udgaar Ordene: „og Doden er indtraadt senest
folgende 2Endringer:
6
Aar
efter sidstnoevnte Tidspunkt, henholdsvis HjemI 1ste Linie oendres ..4 Uger" til »1 Uge".
I2den Linie udgaar Ordene „Grundbelob med Dyr- sendelsesdagen".
tidstillæg", (jfr. §§ 6 og 31) og „Forsorgelsens" oendres
Bemcerkninger:
til „Forsorgelsen".
I Overensstemmelse med krigsinvalideforeningens
Inoestsidste Linie oendres „3—6 kr." til: «3—8 kr.". og Roevnets Henstilling foreslaas den i § 21 a) fasisatte
Tidsfrist, hvorefter Abgteskabet skal voere indgaaet inden
Vemcerkninger:
Udlobet
af 10 Aar efter, at Invaliditeten er paadraget,
Erfaringerne har vist, at den i Lovens § 18 fastsatte
Frist paa 4 Uger for Forsørgelsens Aflosning af Dag- hvilken Frist maa anses for i visse Tilfoelde at kunne
penge i Sygdomstilfcelde er for lang. Det er forekom- virke urimelig, omdret saaledes at det, i Overensstemmelse
met, at Invalider der trcenger til Hospitals- eller Sana- med, hvad der er fasisat med Hensyn til Statstjenestetoriebehandling, har noegtet at underkaste sig en saadan, mcends Enker, jfr. Lov Nr.98 af 31. Marts 1931 § 67,
fordi de ved Indlæggelsen vilde miste enhver Arbejds- kun krceves, at 2Egteskabet er indgaaet for Mandens
fortjeneste og ikke vilde voere i Stand kil at forsorge 60. Leveaar og ikke paa hans Dodsleje.
Ogsaa den i §21 c) fasisatte Tidsfrist, hvorefter InFamilien ved Hjcelp af Forsorgelsen alene i de forste
4 Uger. indtil den i § 18 hjemlede Dagpengeret indtræ validens Dod skal voere indtraadt senest 6 Aar efter Inder. I Overensstemmelse med krigsinvalideforeningen validitetens paadragelse for at berettige Enken til Forog Ncevnet har man derfor foreslaaet Fristen nedsat, sorgelse, maa forekomme urimelig, naar det dog kroeves
udtrykkelig, at Invalidens Dod skal skyldes en som Folge
nemlig fra 4 Uger til 1 Uge.
Noevnet har derhos henstillet, at Omregningen af af Militærtjenestens Udforelse paadragen Lidelse, og at
Forsorgelsen i Tilsoelde af Anstaltsbehandling skal om- Abgteskabet er indgaaet for Invaliditetens paadragelse.
fatte alt, hvad Invaliden faar udbetalt i Henhold til Den noevnte Frist foreslaas derfor ophcevet.
Disse Mndringer antages at ville bevirke en Mer
Loven. Det har nemlig i flere Tilsoelde virket urimeligt,
udgift
paa ca. 3000 kr. aarlig.
at der, som § 18 nu er formuleret, udover Dagpengene
Foreningen har endvidere fremhcevet, at Enkeforskal udbetales krigstilloeg efter § 44 og Tillceg for svoer
Skade i Henhold til § 8 ubeskaaret. Ved en Omregning sorgelse bor kunne ydes til ugifte kvinder, saafremt de
af samtlige Hdelser til vedkommende Invalid vil man har Vorn, som har faaet tilkendt Efterladteforsorgetse.
Der kan efter Lovens Regler kun tilstaas Forsorgelse
langt bedre kunne tilpasse hans Understottelse efter de
okonomifke og ægteskabelige Forhold. Men dette krcever til Born fodt i Abgteskab, og ændringsforslaget, vedrorer
doa, at man forhojer den for Dagpengene fastsatte Maksi derfor kun saadanne ugifte kvinder, hvis Born er fodt
for Lovens Ikrafttrceden (1. 7. 1924) og har faaet tilmumsgrænse fra 6 til 8 kr.
Ogsaa dette Forslag har Ministeriet kunnet tiltrcede, lagt Forsorgelse i Henhold til de tidligere gceldende Regler,
og de fornodne Mndringer i § 18 foreslaas derfor fore- hvilken Forsorgelse nu vedblivende udbetales i Henhold til
Lovens § 47. Det drejer sig derfor kun om ganske saa
taget som noermere i Forslaget angivet.
Den heraf foranledigede Forsorgelse af Udgifterne Tilfoelde, og Ministeriet har under Hensyn til de her
foreliggende scerlige Forhold ikke ment at burde modscette
er skonsmoessigt anslaaet til ca. 2000 kr.
Krigsinvalideforeningen har herudover foreslaaet sig Foreningens Onske paa dette Punkt.
yderligere krcever Foreningen Tilsojelser til § 21
fastsat Hjemmel for ogsaa at yde Dagpenge, naar Inva
liden ligger syg i Hjemmet i Lighed med de Regler, paa 2 punkter:
1) Borneforsorgelse (§ 21 b og d) bor ogsaa kunne
der goelder for Sygekassemedlemmer. Ministeriet maa
tilstaas
efter Barnets 18. Aar naar paagceldende Barn
imidlertid noere Betænkelighed ved at folge dette Forslag,
idet det maa formenes i praksis at ville vise sig meget er arbejdsudygtigt paa Grund af Svagelighed eller er
vanskeligt i hvert enkelt Tilfcelde at fore kontrol med, under Uddannelse paa Skole og lignende og derfor afog hvor lcenge Betingelserne for at oppeboere Dagpenge skaaret fra at fortjene noget.
2) Der maa skabes Lovhjemmel for at yde Sygeer til Stede, samt om Sygdommen har Forbindelse med
Krigsbeskadigelsen. Sygekasserne er i saa Henseende hjcelp til Invalidens Enke og deres Born samt til peranderledes stillet, og selvom en kontrolordning maatte soner, der oppebcerer Forceldreforsorgelse.
Til disse Forslag skal Ministeriet bemoerke folgende:
kunne gennemfores for de krigsinvalider, som er SygeTil 1. En saadan Regel vilde ikke voere i Overkassemedlemmer, ses der ingen Udvej for en tilsvarende
Ordning for de ovrige Invalider.
ensstemmelse med den iovrigt gceldende danske Lovgivrung, og Ministeriet mener derfor ikke at kunne stille For8 10
slag om at optage en Bestemmelse som den soreslaaede
I § 21 i Lov Nr. 100 as 29. Marts 1924 foretages i Loven. Roevnet har skonsmoessigt opgjort de aarlige
folgende Abndringer:
Merudgifter ved denne Abndring i den foreslaaede Form
I a) cendres i Stk. 1 Ordene „inden Udlobet af 10 til 72 000 kr.
Aar efter, at Invaliditeten er paadraget" til: „for
Til 2. Ikke minst under Hensyn til saavel den goelMandens 60. Leveaar og ikke paa hans Dodsleje.".
dende som den i Socialreformen foreslaaede Lovgivning
I a) udgaar Stk. 2.
om Sygeforsikring maa det anses for urimeligt at gaa
I a) indfojes som nyt (2.) Stykke;
saa vidt med Understottelse efter den heromhandlede Lov.
„Med de i Stk. 1 omhandle Enker ligestilles ugifte Da der for Tiden ydes Forsorgelse til ca. 1000 Enker,
Kvinder, der har Born, som i Henhold til de for 1. Juli ca. 1450 Born og ca. 350 Foroeldre, vilde en saadan
1924 gceldende Regler har faaet tilstaaet Efterladtefor- Regel ogsaa medfore en ikke uvcesentlig Udgiftsforøgelse.
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§ 11.
§ 25 i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 affattes
saaledes:
„Forceldreforsorgelsen udredes under Hensyn til det
okonomiske Tab, Invalidens Dod har forvoldt Forældrene,
og udgor som Maksimum det i Henhold til de gceldende
Regler om Udbetaling af Aldersrente for 65 aarige fast
satte Aldersrentebelob. Skonner Ncevnet, at Forældrenes
Forhold er ganske scerlig vanskelig, kan det tilstaa dem et
Tillceg til Forceldreforsorgelsen paa indtil 25
af denne.
Har Forceldrene egen Indtcegt og Formue, sker Fra
draget i Forceldreforsorgelsen overensstemmende med Reg
lerne for Aldersrentens Beregning. Forceldreforsorgelsen
kommer ikke i Betragtning ved Fastsættelsen af det Indtcegtsbelob, der lcegges til Grund ved Aldersrentens
Beregning".
I § 29, Stk. 2, cendres i 3die Linie Ordene „Ren
ten i Henhold til § 6 i den anforte Lov Nr. 348 af
7. August 1922 maatte" til: «Aldersrente i Henhold
til de herom gceldende Regler vilde".
Vemcerkninger:
Krigsinvalideforeningen foreflaar, at Forceldresorsorgelsen efter § 25 ydes efter den kil enhver Tid gil
dende Aldersrentelov, og ak den ydes „uafhcengig af
Aldersrenten og Civilinvaliderenten".
Sporgsmaalet om en 2Endring af Reglerne for Forcetdreforsorgelse har gentagne Gange vceret rejst saavel
af Invalideraadet som af Ncevnet, og man er enig om.
at de nuvcerende Bestemmelser ikke er tilfredsstillende,
scerlig fordi de giver Anledning til Tvivl og i adskillige
Tilscelde medsorer urimelige Resultater. Det er saaledes
af Raadet fremhævet, at Forceldre, der forsi efter
1. Juli 1924 er fyldt 65 Aar, ikke efter 65 Aars Alderen
kan oppebåre Forceldreforforgelfe, men alene Aldersrente,
jfr. § 25, Stk. 3, medens der i Henhold kil Lovens § 47
kan ydes de for ncevnte Dato fyldte 65 aarige begge Dele
(med Fradrag). Da Forceldreforsorgelsen udbetales efter
Reglerne i Aldersrenteloven af 1922, der for flere Satfers Vedkommende er over den nugceldende Aldersrentelovs Satser, vil Resultat blive, at Forceldre af den forsincevnte Gruppe ved at overgaa fra Fornldreforforgelse
til Aldersrente gaar ned i Undersiottelse, hvad der ikke
har vceret tilsigtet. For at hindre dette har Ministeriet
da ogsaa paa Grundlag af Bestemmelsen i paragrafens
Stk. 3 om, at Retten til Forceldreforforgelse bortfalder
samtidig med og i samme Omfang, som Betingelserne
for at nyde Aldersrente indtrceder, bestemt, at i saadanne
Tilfcelde bor man tillcegge de paagceldende et Belob,
svarende til den saaledes opsiaaede Forskel mellem Aldersrenten og den tidligere udbetalte Forceldreforforgelse.
Vanskeligheden ved denne Overgang fra Forceldresorsorgelse til Aldersrente overvindes ved at folge Foreningens Forslag om, at Forceldreforsorgelsen altid skal
udbetales efter de til enhver Tid gceldende Regler om
Udbetaling af Aldersrente, og dette Forslag har man
ment at burde folge ud fra den Betragtning, at naar
Lovgivningsmagten oendrer Welsen
de gamle, som
paa Grund af Alder maa antages at have mistet deres
Erhvervsevne, maa andre Personer, der faar deres Hdelse
tilstaaet efter samme Princip, tage de samme Vilkaar,
enten det bringer deres Undersiottelse op eller ned. Men
da de ved Aldersrenteloven af 1927 indforte Regler om
personlige Tillceg ikke, saaledes som Forholdet var med
de i Henhold kil Aldersrenteloven af 1922 udbetalte Til-
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lceg, vil kunne overfores paa Forceldreforsorgelsen, idet
de af kommunerne bevilgede personlige Tillcegs Skorrelse
er ashcengig af hver enkelts kommunes samlede Udgifter
til den faste Aldersrente. og da der dog synes at maatte
aabnes Adgang for i paakommende Tilfcelde at kunne
give de heromhandlede Personer et Tillceg til deres Forsorgelse under tilsvarende Forhold, hvorunder personligt
Tillceg udbetales til Aldersrentenydere, har man tilfojet
en hertil sigtende Bestemmelse i § 25, Stk. 1. 2. Punktum.
Krigsinvalideforeningens Forslag om at gore Forceldreforsorgelsen uafhomgig as Aldersrenten. saaledes
at Reglen i Lovens § 25. Stk. 3 ophceves, skottes as Invalideraadet under Henvisning til, at der her er Tale
om noget mere end blok en til Aldersrenten svarende
Erstatning for Tab af Erhvervsevne paa Grund af Alder. Det er efter Raadets Anskuelse ubilligt, om den
scerlige Hjcelp, der ved Loven er tillagt trcengende Forceldre, som har mistet Sonner som Folge af krigsdeltagelse, uddrages dem i en Alder, hvor de mest har Trang
til Sonnens Hjcelp, og der saaledes efter det 65. Aar ikke
gores nogen Forskel paa de Personer, der har mistet
deres Sonner som Folge af krigsdeltagelse, og de, der
ikke har lidt saadant Tab.
Dette Synspunkt, hvortil de sonderjydske Amtmcend
har sluttet sig, kan Ministeriet tiltrcede, og man stiller
derfor Forflag om dels at lade Lovens § 25, Stk. 3. udgaa, dels at bestemme, at Forceldreforsorgelsen ikke kommer
i Betragtning ved Aldersrentens Beregning. Dette sidste
er det allerede af praktiske Grunde hensigtsmcessig at
sasiscette, da det vil vcere vanskeligt at administrere Bestemmelser, hvorefter to Welser hver for sig skal regnleres i Forhold til den ved den anden opnaaede Indtcegt.
Begrebsmæssigt ophorer denne Regulering aldrig.
Med denne Wndring skonnes der at vcere forbundet
en aarlig Merudgift paa ca. 8 000 kr.
Som Folge af den foreslaaede Mndring i § 25, Stk. 1,
vil der vcere ak foretage en hertil svarende Abndring i
§ 29, Skk. 2.
§ 12.

I § 27, Stk. 1, i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924,
ndgaar i 3die Linie Ordene: «eller kravets Anmeldelse".
Vemcerkninger:
Ministeriet har fundet det rimeligt at imodekomme
Foreningens Forslag om at lade de i Abndringssorslaget
ncevnte Ord i § 27, Stk. 1, udgaa, da den heri foreskrevne
Anmeldelsespligt har kunnet medfore urimelige Resultater
f. Eks. at en Enke, hvis Mand dor en af de sidste Dage
i en Maaned, og som af ncerliggende Grunde maaske
forsi nogle Dage ind i den folgende Maaned faar anmeldt sit krav for Ncevnet. herved udscettes for at miste
Forsorgelsen for en Maaned.
8 13.
§ 30. Stk. 2. i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924, affattes saaledes:
Udbetalingen sker gennem de stedlige Posthuse imod
Aflevering af kvitteringer. Ved den sidste Udbetaling
i hvert kvartal skal kvitteringen vcere ledsaget af en Erklcering, i hvilken Rigtigheden af de for Udbetalingen
krcevede Betingelser skal vcere attesteret af kommunalbestyrelsen eller den stedlige Politimyndighed.
Vemcerkninger:
krigsinvalideforeningen har foreflaaet Reglen i § 30,
Stk. 2, angaaende Attestation for Tilstedeværelse af Betingelserne for Forforgelsens Udbetaling lempet derhen,
at Attestationen skal kunne gives af Invalidekonsnlenker.
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og at den kun skal gives kvartalsvis.
Medens man ikke kan imodekomme det forske Forslag, allerede fordi den tidligere Ordning med faste In
validekonsulenter under Ncevnet er ophoevet og ikke onskes
genindfort. har man under hensyn til den Lempelse, der
er indfort med Hensyn til de Regler, der nu folges ved
Udbetaling as Pension til Statstjenestemand, ment at
kunne imodekomme Onsket om, ak Attestationen kun gives
kvartalsvis.
8 14.
I § 31, Stk. 2, i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924,
oendres Ordene, ,,fom titstaas de i Lov Nr. 489 af 12
September 1919 om Statens Tjenestemand noevnte gifte
Statstjenestemand i Dyrtidstillæg" til „som, saafremt Lov
Nr. 489 af 12. September 1919 vedblivende var goetdende,
vilde voere blevet tilstaaet de i noevnte Lov omhandlede gifte Statstjenestemand i Dyrtidstillæg".
I samme paragraf tilfojes som nyt Stk. 3.:
„Det i noervoerende Paragraf omhandlede midlerti
dige Tilloeg kan ikke oppeboeres under Ophold i Udlandet".
Bemoerkninger:
I Henhold til Lovens § 31, Stk. 2, skat det midler
tidige Tilloeg, som er hjemlet ved Stk. 1 i samme Paragraf, udbetales i Forhold til det Belob, der 'i Henhold
til Lov Nr. 489 af 12. September 1919 titstaas Statens
Tjenestemand i Dyrtidstillæg. Da sidstnoevnte Lovs
Regler om Dyrtidstillæg nu er oendret ved Lov Nr. 98
af 31. Marts 1931, vil § 41, Stk. 2, voere at oendre,
men da de Beregninger, som laa til Grund for UdbetaUngen af Dyrtidstillæg i Henhold til Tjenestemandsloven
af 1919, indtil videre forsat vil blive foretaget, saaledes
at Grundlaget for Beregningen af det krigsinvaliderne
ved § 31 tillagte midlertidige Tilloeg stadig vil voere til
Stede, har man blot foretaget en redaktionel Abndring i
forsknoevnte Lovbestemmelse.
Ministeriet har ikke kunnet tiltroede Invalidencevnets
Forslag om at lade det midlertidige Tilloeg til Forsorgelserne beregne i Lighed med det Statens Tjenestemand
med en aarlig Lonning paa under 1 500 kr., i Henhold
til Tjenestemandsloven af 1931 tilkommende Reguleringstilloeg. Thi det Invaliderne tillagte midlertidige Tilloeg
tvårer alene til Tjenestemandenes Dyrtidstillæg, og der
har aldrig voeret tillagt dem konjukturtilloeg. Og da Reguleringstilloeget for Statens Tjenestemand troeder i Stedet
for baade Dyrtidstillæg og konjukturtilloeg, er der ingen
Begrundelse for den foreslaaede Overgang til Reguleringstillceg for Invaliderne.
Den af Ncevnet foreslaaede A5ndring i Beregningen
af det midlertidige Tilloeg er anslaaet at vilde medfore en aarlig Merudgift paa ca. 72 000 kr.
Den foreslaaede Tilfojelse af et nyt Stk. 3, indeholdende Bestemmelse om, at Tilloeget bortfalder under Ophold i Udlandet, svarer til den hidtidige Praksis og er
formentlig en naturlig Folge af, at Tilloeget er beregnet
at skulde afbode Prisniveauets Svingninger her i Landet.
§ 15.
I 8 32, Stk. 1. i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924,
ndgaar den under Nr. 3 noevnte Bestemmelse.
Som nyt Stk. 3 og 4 tilfojes i samme Paragraf:
,,For faa vidt en Invalid, der oppeboerer Aorsorgelse i
Henhold til noervoerende Lovs Bestemmelser, hensidder til
Afsoning af Straf eller er interneret i Henhold til Straffelovgivningen, skal Ncevnet, efter at Sagen har voeret
forelagt Justitsministeriet, drage Omsorg for, at Aorsorgetsen eller Omstændighederne udbetales til Doekning af
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de med saadaut Ophold forbundne Udgifter; det eventuelt tiloversblevne Belob udbetales Invaliden selv.
Ved Anvendelsen af Regelen i Stk. 3, bliver der at
tage Hensyn til, hvorvidt vedkommende har Aorsorgetsespligt overfor andre. Invalideforsorgelsen skal da i Trangstilfoelde fortrinsvis anvendes til Ayldestgorelse af saadan
Forsorgelsespligt."
Bemoerkninger:
Af de i Lovens § 32, 1—3, opstillede Tilfoelde, i
hvilke Aorsorgelsen inddrages, har krigsinvatideforeningen for det forste onsket det under 1 ansorte udeladt, saa
ledes at Aorsorgelsen uden soerlig Tilladelse kan oppeboeres under Ophold i Udlandet, jsr. foran Foreningens
Abndringsforslag til § 1. Det hcevdes, at de nngoeldende
Regler bevirker, at mange Invalider, som gennem deres
Forbindelser i Udlandet (her toenkes soerlig paa Tyskland)
kunde have Mulighed for at faa Befkoeftigelse, afholdes
herfra, fordi de ved at tage Ophold i Udlandet mister
deres Aorsorgelse.
Heroverfor maa det anfores, at medens Ncevnets
Praksis i de forske Aar vel nok har voeret noget strengere
paa dette Punkt, er der nu paa Ministeriets Aoranledning indfort den Praksis, at der vel kroeves, at Invaliderne som hidtil skal andrage om Tilladelse til at oppeboere Aorsorgelsen under Ophold i Udlandet, men at denne
Tilladelse, hvor ikke ganske soerlige Aorhold taler derimod
vil blive givet for et Tidsrum af 3 Aar ad Gangen.
Herefter er der efter Ministeriets Aormening ikke nogen
Anledning til at oendre Bestemmelsen. En Wndring
som af Foreningen foreslaaet, vilde antagelig medsore en
aarlig Merudgift paa 1000 kr.
Endvidere foreflaar Foreningen det under 3. anforte
Tilfoelde oendret derhen, at der gives Hjemmel for i dette
Tilfoelde at udbetale Aorsorgelsen til Invalidens Hustru,
ligesom Aorsorgelsen ved betingede Domme forst bor inddrages, hvis Straffen fuldbyrdes.
Dette Aorslag mener Ministeriet vel at kunne imodekomme, idet denne Understottelse noeppe bor gores afhoengig af Voerdighed. Men man har dog anset det for
rigtigt at indfoje en til Bestemmelsen i § 53, Stk. 4, jsr.
Stk. 1—2 i Aorslag til Lov om Aolkesorsikring svarende
Regel angaaende Aorsorgelsens Udbetaling under Assoning af Straf eller Internering i Henhold til Straffelovgivningen. Den af denne A5ndring folgende aarlige
Merudgift er anslaaet til ca. 15000 kr.
8 16.
I §37, Stk.2,1. Punktum i Lov Nr.100 af 29.Marts
1924 oendres Ordene „3 af Finansministeren beskikkede
Medlemmer" til: „4 af Socialministeren beskikkede Medlemmer," og i samme Stykke oendres i 2. Punktum: „Et
af disse" til „To af disse".
I § 38, Stk. 3, 1. Punktum, oendres „4 af kongen
beskikkede Medlemmer," til: «5 af kongen beskikkede Med
lemmer," og i samme Stykke indfojes i 3. Punktum efter
Ordene „til den fjerde": „og femte."
Bemoerkninger.
Foreningen har foreslaaet, at Medlemstallet saavel
i Invalidenoevnet som i Invalideraadet sorhojes med 1,
saaledes, at Medlemstallet i de noevnte Institutioner bliver
henholdsvis 4 og 5, og saaledes at dette yderligere Medlem i hver af de 2 Institutioner beskikkes efter Forslag
af Foreningen, hverved denne saavel i Noevn, som i Raad
saar 2 Reproesentanter. Foreningen mener herved, at
der vil opnaas en for Sagernes Behandling heldigere
Sammensoetning af de 2 Institutioner.
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Dette Forslag er tiltraadt af de sonderjydske Amtmoend, og Ministeriet har for sit Vedkommende ment at
kunne folge det, idet det vil kunne medvirke til at skabe
foroget Tillid og Ro om det Arbejde som disse Institutioner udforer. Ved denne Udvidelse af Medlemsantallet
i Raadet mener man tillige, at det af Foreningen fremsatte krav om Adgang for Invaliderne til at kunne mode
ved en Defensor ved Behandlingen af deres Sager for
Raadet maa kunne bortfalde.
Den aarlige Merudgift af foranstaaende 2Endringer
kan anslaas til ca. 5500 kr.

Nr. 1
Rodding Afdeling

afholdt Torsdag, den 17. Marts d. A., sin aarlige Gene
ralforsamling paa Hotel Rodding. Der var modt ca.
30 Medlemmer. Formanden Postbud Luuding, Rodding,
aflagde Beretning. Afdelingens Medlemsantal er nu
60 Medlemmer. Det fremlagte Regnskab balancerede med
407,— kr., og blev enstemmigt godkendt af Forsamlingen.
Til Bestyrelsen genvalgtes: Fru Cathrine Rasmussen og
M. kruse. Rodding, S. Petersen, Sommerlyst og Eyclehandler P. Hansen, Foldingbro.
Til ak reprcesentere Afdelingen ved Delegeretmodet
i
Tinglev
valgtes Skorstensfejermester E. kruse. Under
For at undgaa den som Folge af Nedgangen i PrisPunkt
„Forskelligt"
vedtoges det at rette en Henvendelse
tallet stedfundne Nedskoering af det midlertidige Tillceg
til
Foreningens
gamle
Medlemmer om at skotte Forei henhold til § 31 i Lov Tir. 100 af 29.Marts 1924 har
ningen
og
indmelde
sig
paany, ligesom man vedtog at
Formanden Ar. Andresen-Tonder, paa Hovedbestyrelsens
agitere
for
Tilgang
af
nye
Medlemmer indenfor LokalVegne henvendt sig til Socialministeriet.
afdelingens
Omraade.
Vi gengiver i denne Anledning nedenfor den mellem
Socialministeriet og Formanden sorte Korrespondance til Efter Generalforsamlingen holdt Formanden Fr. Andresen
videre Efterretning. — Henvendelsen blev ikke taget til Tonder, Foredrag om „Det internationale Samarbejde
mellem krigsofre" og om de „Sonderjydske krigsinvaFolge.
liders Krav". Efter Foredraget var der scelles Kaffebord. Der blev rettet en Del Sporgsmaal til kammerat
Til Socialministeriet, kobenhavn.
Tonder, den 21. Februar 1932. Andresen, hvilke udtommende blev besvaret. Formanden
sluttede derefter Modet med en Tak rettet til Andresen
I Henhold til en Samtale med Hr. Ekspeditions- og Hovedbestyrelsen for dens Indsats ved vort fremsatte
sekretcer Bardenfleth og Hr. Kontorschef Kock fra Invali- Lovforslags Behandling i Rigsdagen. Saren Petersen.
denoevnet skal man herved tillade sig indtrcengende at
bede det hoje Ministerium under Hensyn til den forestaaAugustenborg Afdeling
ende Revision af Lov Nr. 100 at vilde söge en N edskcering af Rentebelobene pr. 1. April d. A. undgaaet. afholder Generalforsamling Mandag, 11. April 1932»
Det vil handle sig om et Belob paa ca. 95 000,— kr. Aften kl. 8 i Mollers Gcestgivergaard. Dagsorden:
1. Valg af Bestyrelse. 2. Valg af en Delegeret til Tinglev.
Mrbodigst
Ar. Andresen.
3. Forskelligt.
Bestyrelsen.
Til Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og
Faldnes Efterladtes Hovedbestyrelse, Tonder.
kobenhavn, den 29. Marts 1932.
Under Dags Dato har man tilskrevet Invalidencevnet:
„I en hertil indsendt Skrivelse af 20. f. M. (). Nr.
70—A. 3) har Ncevnet henledt Ministeriets Opmcerksomhed paa, at det Invaliderne og disses Efterladte i Henhold til § 31 i Loven af 29. Marts 1924 tilkommende
midlertidige Tillceg fra 1. April d. A. vil vcere at nedscette for gifte og med disse ligestillede med 5 pEt., og
for ugifte med 3 pEt., hvorved de nu oppebaarne Tillceg
nedscettes til henholdsvis 10 og 6 pEt. af Gruudbelobeue,
samt at det Forceldrene i Henhold til § 25 i ovenncevnte
Lov tilkommende Tillceg til Forceldrerenten fra 1. April
d. A. vil vcere at nedscette med 6,— kr. aarlig.
Under Hensyn til, at Invaliderne og disses Esterladte, for kun 1 Aar siden blev udsat for en ret folelig
Nedgang i Forsorgelsesbelobene, idet de omhandlede Tillceg pr. 1. April 1931 blev nedsat med henholdsvis 10
og 6 pEt., har Ncevnet udtalt, at det vilde finde det
meget onskeligt, dersom der maatte kunne soges Hjemmel tit at undlade den omhandlede Nedscettelse as det
midlertidige Tillceg.
I denne Anledning skal man meddele, at Socialministeriet under Hensyn til den okonomiske Situation ikke
har ment at kunne stille Forslag om, at det nuværende
Tillceg udbetales uforandret uden Hensyn til den pr.
1. Februar 1932 stedfundne Nedgang i pristallet."
Hvilket herved meddeles under Henvisning til Foreningens Skrivelse af 21. f. M.

Hle6äelelse tra Invaliäensevnet
Kon8ult3tion kor militsers Invalider oZ 8aa6anne8 efter
ladte 8amt Kentean8sZere vil sk en I^ä8enäinZ fra I^sevnets
kontor i ^pril IVlaaneä 1932 blive afkolclt i:

Haderslev, ^mtsliuset,
6en 7., 14., 21. oZ 28. Kl. 14^.

Aabenraa, S^Zeksssens Kontor, LonäerZstle 12,
clen 5.,

12., 19. oZ 26. Kl. 14^.

I'onäer, Amtsbuset, 6en 15. oZ 29. Kl. 14^.
l'inZleV, l'inSleVkus, ^en 18. Kl. 1615
I^oSumkloster, Hotel ko^sl, äen 13. Kl. 15^.
I'oktlunck, k^rosck' tiotel, äen 20. Kl. 14.
ksääinZ, ttotel KsääinS, 6en 9. Kl. 14 so.
Invalider oA efterladte, 8amt k5entear >8sZere, 8vm gN8ker
at Zsre LruZ sk äi88e Kon8ultationer, maa 8ene8t 2 vage inäen
äen Öato, paa kvilken äe aZter at Zive ^scle, mecläele InValiäensevnet i LsnäerborZ, til kvilken Konsultation äe agter at
Zive ^Isäe, for at Veäkommenäe8 ^kter kan blive meäbraZt
til Kon8ultationen.

Kon8ultationerne — Veä kvilke cler ikke er ^eiliZliea
til st blive IseZeun^lerssZt — afliolc1e8 kun, for 8aaviät Nsevnet
rettiäiZt moätaZer ^nmeläel8er til 8amme. Invalidensevnet.
kekancllinZ
af QiZt, I8ckia8, ^U8kel-, I^ecl- og KnoZleliäel8er. ^Iektri8ke
I^8baäe, ^S88age og LyZeZ)?mn38tik efter I^ssgeoräination.
^ecllemmer af foreningen for KriZ8bs8kacliZec1e p. p. oZ
c1ere8 paarsrencje, bvor Invaliclensevnet eller Z)?Zeka88en
ikke ^cler noZet VsclerlaZ for ovenanfsrte I^iclel8er, kan vecl
k^orevi8ninS af c1ere8 ^ec^lem8boZ faa LeliancllinZer efter
Aftale.
tt.
- I^Wöeautorweret ^as8sr Raffet 34
^
l'elefon 480

.Krigs-Knvaliden" redigeres af H. Clausen - Ssnderborg, Kastaniealle 6, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster IS Ore pr. Eksemplar.
Trykt i A. E. Eggerts Bogtrykkeri. Ssuderborg. Telefon 245.
Eftertryk as ,skrigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
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Medlemsblad
for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Nr.?
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Sen 1. Naj 1SZ?
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Ira vort Fællesmode i Tinglev
Formandens Beretning.
kammeratinder og kammerater!
Tiden efter Delegeretmødet i Maj 1931 har staaet
i Forhandlingens Tegn. Det er Dem bekendt, at Lovcendringen i begge Ting enstemmigt er vedtaget og traadt
i kraft den 1. i denne ZNaaned. Om alle de Forhand
linger, der har fundet sted. er der fremkommen ndsorlige
Referater, saavel i Dagspressen som i vort TNedlemsblad „krigs-Invaliden". Jeg kan derfor nojes med her
at gentage den historiske Udvikling:
„20. RZaj 1931 Samtale med H. M. Kongen og
H. ZN. Dronningen om Bord paa „Dannebrog" (Andresen)
I Juni 1931 Samtale med Socialminister Steincke,
Indenrigsminister Dahlgaard og Formanden for Invalideraadet i kobenhavn. (Andresen).
11. September 1931 Samtale med de sonderjydske
Amtmoend i Amtshuset i Tonder. (Andresen).
7. November 1931 Forhandling med Socialminister
Steincke i Socialministeriet i kobenhavn. (Repræsentanter:
Andresen, Fru Schultz, H. Clausen, ZN. Petersen og
Mortensen).
Samtale med Direktoren for Sindsygehospitalerne
og kontorchefen for den „Sonderjydske Laanekasse".
(Andresen.)
25. November 1931 fornyet Forhandling med de
sonderjydske Amtmcend i Amtshuset i Haderslev (Andresen.)
7. Februar 1932 Intervention hos den danske Udenrigsminister Dr. ZNunch i Geneve gennem Ciamacs Be
styrelse.
17. Februar Audiens hos H. M. kongen paa
Amalienborg.
18. Februar Foretroede hos Landstingsndvalget.
19. Februar 1932 hos de sonderjydske Folketingsmcend i Rigsdagen i Kobenhavn (den samlede Hovedbestyrelse).
De vil heraf kunne se, at Hovedbestyrelsen systematisk har sogt Forbindelse og Forhandling med alle vedkommende Steder.
Ved alle disse Forhandlinger har Hovedbestyrelsens

Repræsentanter med Eftertryk og Energi fremfort Organisationens krav og Synspunkter.
Hovedbestyrelsen har afholdt 3 Hovedbestyrelsesmoder,
nemlig: 25. Oktober 1931 i Vojens, 13. December 1931
i Tinglev og 10. April 1932 i Tinglev.
Der blev fra Hovedbestyrelsen sendt Reprcesentanter
til folgende Agitationsmoder:
Skcerbcek 26. Maj 1931 (Andresen). Eistrup paa Als
5. Juli >1931 (Andresen), Vojens 10. September 1931
(Mortensen og Zimmermann), Vojens 25. Oktober 1931
(den samlede Hovedbestyrelse), Rodding 17. Marts 1932
(Andresen).
Sluttelig har jeg repræsenteret Foreningen ved
Stiftamtmand, kammerherre Haarlovs Visoettelse den
15. Maj 1931 i Haderslev.
Udadtil har Foreningen vceret repræsenteret gennem
mig ved Eiamacs 7. Aarsmode i Prag fra 30. Juli til
2. August 1931 og ved Ciamacs Bestyrelsesmode i Geneve den 5.—7. Februar 1932.
Begge disse Moder i Ciamac beskæftigede sig ogsaa
med den danske Forsorgelse. I Prag vedtoges der en
speciel Resolution vedrorende denne og i Geneve intervenerede Ciamacs Bestyrelse som allerede ncevnt til Fordel for de danske krigsofre hos Udenrigsminister Dr.
Munch.
Naar vi faaledes paa den ene Side ser, at Organisationen faktisk har foretaget alt, hvad der kunde gores,
for at opnaa et tilfredsstillende Resultat ved Lovrevisionen,
saa maa vi paa den anden Side med dyb Beklagelse
erkende, at dette ikke er opnaaet.
Det skal anerkendes, at der gennem den nye Lov
er opfyldt en Del af de af Organisationen gennem Aarene rejste krav. Der bevises herved, at disse krav var
berettigede. Da vi senere ved Dagsordenen kommer til en
indgaaende Drostelse af de nye Lovændringer, skal jeg
her i min Aarsberetning indskrcenke mig til at fremhoeve de vigtigste A5ndringer og deres Virkninger:
790 krigsbeskadigede er i Henhold til § 4 for Frem
tiden fri for yderligere Efternndersogelser.
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Dagpenge i Sygdomstilfælde efter en Uges Forlob
i Stedet for hidindtil efter 4 Ugers Forlob.
24 krigsinvalider, hvis Rente efter Z 32, 3. Stk. i
den gamle Lov var inddraget, faar deres Rente efter
§ 15 i den nye Lov igen udbetalt.
I. H. til § 16 i den nye Lov er der tilstaaet Foreningen yderligere en Repræsentant i Jnvalidencevn og
Invalideraad.
Efter § 17 skabes der nye Regler for Sygehjælpen,
og der kan fra Invalidencevnet tilkaldes en eller flere
Speciallåger ved Sagernes Behandling.
De ved jo alle, at der Gang paa Gang tidligere er
klaget over Sygehjælpens Haandhoevelse, og jeg tror
bestemt, ak denne ATndring vil bidrage til at der skabes
Ro om dette Sporgsmaal.
Det er efter min Mening af stor Betydning, at hele
Landstingsudvalget har kunnet tiltroede Foreningens prin
cipielle Opfattelse, at Krigsinvaliditet er paadraget under
Forhold, der adskiller sig meget fra de almindelige Forhold,
hvorunder Invaliditet kan opstaa. Socialminister Steincke
har under Forhandlingerne slet ikke lagt Skjul paa, at
han her havde nogen anden Opfattelse, samt at han helst
havde set Lovrevisionen udsat og behandlet sammen med
den store Socialreform. Hovedbestyrelsen mente, at dette
ikke maatte ske og kroevede derfor Lovforslaget fremsat.
Jeg mener nu, at dette viser sig at voere rigtigt.
Det skal anerkendes, at Socialminister Steincke i en
4 Timer lang Forhandling har droftet hele problemet
med Foreningens Repræsentanter, og at de sonderjydske
Amtmcrnd har vist stor Forstaaelse for de af os frem
satte krav.
Men ligesaa stcerkt, som alt dette anerkendes, maa
det beklages, at en hel Del af Foreningens krav er
bleven uopfyldt og navnlig, at Lovgivningsmagten,
baade Folketinget og Landstinget ikke har ment, at
kunne foretage en Forhsjelse af Enkerenterne og en
Bevilligelse af Renterne til de faldnes Born udover
det 18. Leveaar i Sygdomstilfcelde samt under Uddan
nelse.
Den nye Lov indeholder utvivlsom en Roekke betydelige Forbedringer, scerlig hvad den forsorgelsesretslige
Side angaar, men pengemcesig set er den en Skuffelse.
Det er Delegeretsmodets Opgave i Dag at drofte
Situationen, som den nu foreligger, samt ak beslutte, hvad
der yderligere skal foretages.
Det maa vcxre Organisationens forste Opgave i Gerning at give Udtryk for Tak til og Deltagelse med krigerenkerne — de for tidligt enligstillede og for deres bedste
Livsindhold berovede kvinder — og med de faderlose,
der i deres Barndom blev udsat for saa megen Sorg.
Efter saaledes at have gjort Rede for det, Hovedbestyrelsen har foretaget sig for at varetage og forbedre
krigsbeskadiges og faldnes efterladtes sociale og okonomiske Forhold, stal jeg endnu kort omtale hvad der er
sket i Arbejdet for Foreningens andet Hovedformaal:
„Forsoning og Forstaaelse imellem Folkene og Fredssagens Fremme".
Sommerstævnet i Haderslev den 9. August 1931,
formede sig under Deltagelse af kammerat Born, Hamborg
som Repræsentant for ..Reichsbund der Kriegsbeschädigten.
Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen", som en
smuk og voerdig Fredstilkendegivelse. Ciamacs store in
ternationale krigsofferskcevne i Prag, var ligeledes en

Nr. 2

virkningsfuld Demonstration for Fredssagen og last not
least har Eiamacs store Fredskundgorelse i Geneve under
Asrustningskonferencens Aabning utvivlsom haft sin store
Betydning. Dette fremgaar ikke mindst af den Opmcerksomhed, som Asrustningskonferencens President, Minister
Henderson, har vist Ciamacs Bestyrelse ved en Modtagelse.
Minisier Henderson udtalte, at han til enhver og ved enhver Lejlighed vil vcere villig til ak modtage Ciamacs
Delegerede; denne Organisations moralske Undersiottelse
vilde voere ham overordentlig kcer, fordi den bestaar af
Mennesker, der forst og fremmest er kaldet til at kunne
sige. hvad den moderne krig betyder. IHenhold til den
ham overrakte Resolution, sagde Henderson, at han var
fuldstændig indsorstaaet med dens Tekst, og at han vilde
drage Omsorg for paa passende Maade at bringe Reso
lutionen til Asrustningskonferencens Medlemmers Kundskab.
I denne Forbindelse vil jeg ikke undlade, ak minde
en af Verdensfredens store Forkcempere, den asdode franske
Udenrigsminister Briand. Briand var Ciamacs gode
Ven. Ogsaa han tillagde Ciamacs Fredsarbejde den
storste Betydning og har under Ciamacs Moder i paris
udvist denne stor Opmærksomhed.
Jeg beder Forsamlingen til 2Ere for denne Fredsforkoempers Minde at rejse sig. — (Dette sker.)
Uforglemmelige staar for mig de Ord, som den kyske
Rigskansler Bruning sagde ved Afruskningskonferencen i
Geneve:
..Den Kriegsteilnehmern von ehedem steht das Bild
des Weltkrieges in seiner ganzen Furchtbarkeit unverwischt und unverlierbar vor Augen. Wenn es unserer
Generation, der Generation der alten Kombattanten, nicht
gelingt, ein Bauwerk gegen die Wiederkehr solcher kata
strofen wieder aufzurichten, wie soll es dann den Nach
fahren gelingen, die die Verhinderung des Krieges wohl
als Ideal, aber nicht so lebendig wie wir als unbedingte
Notwendigkeit und Pflicht empfinden werden?!
Kammeratinder og kammerater!
Vi har langtfra endnu naaet vore Maal. Det gcelder
om at holde ud. kampen for en retfcerdig Forsorgelse
og Forsorg, kampen for Bevarelse af Freden og Forstaaelse imellem Folkene gaar videre. Tiden er vanskelig
for os alle. Det gcelder trods alt ikke at tabe Modet
men at bevare koldt Blod.
Jeg slutter min Aarsberetning med Haabet om, at
vi maa faa en grundig og saglig Droftelse af alle problemer der beskæftiger os, og at de Beslutninger, der i
Dag tages, maa voere til Gavn for Organisationen oa
dens Medlemmer.

Det meddeles at der i nceste Udgave frem
kommer en udforlig Beretning over Fcellesmodet i Tinglev, den 24. April.

Meddelelse til alle Renkenydere!
Rentekvitteringer skal fremtidig kun vcere forsynet
med Leveattestation ved Udbetalingen for Januar,
April, Juli og Oktober ZNaaneder, (29. Marts, 29» Juni,
29. September og 29. December.
Jnvalidencevnet.
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Vekendtgorelfe af Lov Nr. 1W
af 29. Marts 1924 om Forsorgelse
as militcere Invalider og saadannes Efterladte
i de sonderjydske Landsdele, saaledes som
denne er cendret i Henhold til Lov
af 4. April 1932.
Socialministeren gor vitterligt:
IAledfor af den mig ved Lov af 4. April 1932 tillagte
Bemyndigelse har jeg ladet Lov Nr. 100 af 29. Marts
1924 om Forsorgelse af militcere Invalider og saadannes
Efterladte i de sonderjydske Landsdele, cendret saaledes
som Lov af 4. April 1932 medforer det, optrykke og
bekendtgor den herved som:
Lov om Forsorgelse af militcere Invalider og
saadannes Efterladte i de sonderjydske Landsdele
af 29. Marts 1924 med senere ZEndringer.
1. Almindelige Bestemmelser.
8 1.
Invalideforsorgelse efter nedensiaaende Regler tilstaas personer, der for 15. Juni 1920 i Anledning af
Udforelsen af tysk Værnepligtstjeneste har paadraget sig
erhvervsindfkrcenkende Skade eller har faaet en bestaaende
Skade forvoerret paa erhvervsindskrcenkende ZNaade. Det
er enBetingelse for Adgangen til at oppebåre Invalideforsorgelse, at paagoetdende har dansk Indfodsret og har
fast Bopcel og varigt Ophold i Riget eller er forhyret
med dansk Skib, jfr. dog § 32.
Efterladteforsorgetse efter nedensiaaende Regler tilstaas Efterladte efter Personer, der for den 15. Juni 1920
er drcebt eller dodelig saaret ved Udovelsen af tysk Veernepligtstjeneste eller senere er asgaaet ved Doden som Folge
af en ved saadan Tjeneste paadragen Sygdom eller Beskadigetse. Det er en Betingelse for Adgangen til at
oppebcere Efterladteforsorgetse, at den Efterladte har
dansk Indfodsret samt fast Bopcel og varigt Ophold her
i Riget.
Personer, der omfattes af Lov Nr. 351 af 7. August
1922 om Pensioner til shv. tyske Tjenestemcend og saadannes Efterladte i de sonderjydske Landsdele, henhorer
ikke under ncervoerende Lov.
8 2.

Invalid er den, der i Anledning af de i § 1 ncevnte
Tjenestepligters Udforetse har faaet en saadan Legemsbeskadigetse (herunder Vansirethed) eller Svaghed, som tilintetgor eller i vcesenttig Grad svcekker den paagoetdendes
Evne til at sorge for sit og sin Families Underhold.
En Nedscettelse af Erhvervsevnen med mindre end
10 pEt. giver ikke Adgang til Invalideforsorgelse.
§ 3'
Qge med den i § 1 noevnte Værnepligtstjeneste regnes:
a. Interneringikoncentrationstejreunderkrigen 1914-18,
for saa vidt det drejer sig om voerneptigtigt Mandskab,
b. de værnepligtiges befalede Rejser fra Hjemmet til Garnisonen og omvendt,
c. Eivilpersoners Arbejde i militcert Ojemed efter Ordre
fra en militcer befatingshavende,
d. ikke værnepligtiges Deltagelse i den frivillige Sygepleje
ved Hceren.
8 4.
(Bortfaldet ved Lov af 4. April 1932.)
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2. Invalideforforgelsen.
8 5.
Invalideforsorgelse ydes efter derom fremsat Andra
gende, naar og faalcenge Erhvervsevnen paa Grund af
Invaliditeten i voesentlig Grad er svoekket (jfr. § 2).
Naar der indtrceder en vcesenttig Forandring i de
Forhold, der har vceret afgorende for Forforgelsens Fast
sættelse, forhojes, nedscettes eller inddrages Forsorgetsen
i Overensstemmelse med de fremkomne Oplysninger.
Efterunderfogelser til konstatering af, om Erhvervsevnen vedblivende er i Overensstemmelse med den ved
Forsorgelsens Fastsættelse forefundne Grad, skal ikke medmindre paagceldende selv onsker det. kunne foretages efter
en Invalids fyldte 55 de Aar, eller naar Erhvervsindskrcenkningen er ansat til 40 pEt. eller derover.
8 6.

For Personer, der har paadraget sig Invaliditeten
under krigsforhold, udgor den aarlige Forsorgelse —
uden Hensyn til vedkommendes Tjenestetid eller Tjenestearad — ved en Erhvervsiudskrceuknina paa:
10pEt
120kr.
15 — . '
180 —
20 —
240 —
25 —
300 —
33 l/z pEt
400
40 pEt
480 —
50 600
60 —
720 —
662/z pEt
800 —
75 pEt.
900 80 —
960 —
90 —
1 080 —
100 —
1 200 —
For tidligere værnepligtige Officerer forhojes den
dem efter foranstaaende Regler tilkommende Forsorgelse
med 30 pEt.

8

For Personer, der har paadraget sig Invaliditeten
under Fredsforhold, udgor Forsorgelseu 2/z af den krigs
invaliderne i Henhold til § 6 tilkommende Forsorgelse.
8 8.
De i §§ 6 og 7 ncevnte Invalider har, for saa vidt
Erhvervsindskrcenkningen mindsk udgor 40 pEt., Krav paa
et Tillceg for fvcer Skade.
Tillceget udgor aarligt ved en Invaliditet paa:
40pEt
120kr.
50 300 —
60 —
480 —
662/z pEt
600 —
75 pEt
750 —
80 —
840 —
90 —
1 020 —
100 —
1 200 —
Saafremt den tilstedeværende Erhvervsindskrcenkning
delvis skyldes en forud for Militærtjenesten paadragen
Invaliditet, udgor Tillceget for fvcer Skade en saa stor
Brokdel af Tillceget for den samlede Invaliditet, som
svarer til Forholdet mellem denne og den ved ZMitoertjenesten foraarsagede Forogetse af Invaliditeten.
For Invalider, der modtager en til 100 pEt. Erhvervs
indskrcenkning svarende Forsorgelse for Blindhed paa begge
Ojne, samt for Krigsinvalider, der den 1. Juli 1924 oppebar mindst 3 kroblingetillceg, forhojes det dem efter Reglerne i ncervcerende Paragrafs 2det Stykke tilkommende
Tillceg med 50 pEt.
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En tilsvarende Aorhojelse af Aorsorgelsen skal ogsaa
kunne tilskaas Invalider, hvis Invaliditet paa et senere
Tidspunkt antager et saadant Omfang, at de efter de ind
til den 1. Juli 1924 goeldende Regler vilde have oppebaaret mindst 3 kroblingetilloeg.
8 9.
Aaar Omstændighederne taler derfor, og Invaliderne
fremsætter Begoering derom, skal der i Tilfoelde af simple
kirurgiske Skader uden komplikationer kunne bevilges en
Affindelsessum en Gang for alle. for saa vidt Invaliditets
procenten ikke overstiger 25 pCt. Tilsvarende Affindelse
kan ogsaa uden saadan Begoering finde Sted, saafremt
Erhvervsindskroenkningen ikke andrager 40 pCt., og læge
videnskabelige hensyn og erhvervsmæssige Muligheder
gor en Affindelse anbefalelsesværdig. Tlaar saadan Affindelse har fundet Sted, bortfalder Invalidens og hans
efterladtes krav paa fremtidig Aorsorgelse, dog ikke Adgangen til Sygehjcelp i Henhold til § 16, jfr. § 15.
Affindelsen udbetales efter nedenstaaende Tabel.
Tabel:
Der udbetales:
ved 21 Aars Alder I8I/2 Gange
— 22 —
— 18^/4 —
— 23 —
— 18
— 24
- 173/4 —
— 25 — 1?l/2 —
— 26 —
— 171/4
— 27 —
— 17
—
—

28

—

—

I63/4

—

— 29 —
— 161/2 —
30 —
— 161/4 —
— 31 —
— 16
—
— 32 —
— 153/4
— 33 —
— 151/2 —
— 34 —
— 151/4 —
— 35 —
— 15
—
— 36 —
— 143/4 —
— 37 —
— 141/2 —
— 38 —
— 141/4 —
— 39 —
— 14
— 40 —
— 133/4 —
— 41 —
— 131/2 — .
— 42 —
— 131/4 —
— 43 —
— 13
— 44 —
— 123/4 —
— 45 —
— 121/2 —
— 46 —
— 121/4 —
— 47 —
— 12
'
— 48 —
— 113/4 —
— 49 —
— Hi/4
— 50 - 103/4 —
— 51 - 101/4 —
— 52 —
—
93/4 —
— 53 91/4 —
— 54 83/4 —
— 55
__
81/4 —
Invaliderentens aarlige Belob efter § 6.
I ganske soerlige Tilfoelde kan Invalidenoevnet efter
derom fremsat Begoering bestemme, at der af fremtidig
Aorsorgelse forskudsvis udbetales en Invalid eller Enke
indtil 2 Aars Aorsorgelse paa een Gang, saafremt der
herved foreligger Sandsynlighed for en Forbedring af
paagoeldendes Erhvervsforhold, der skonnes at kunne faa
invalidemoessig Betydning. Aorskudet afdrages efter Ncevnets noermere Bestemmelse.

Nr. 2
§ 10.

Saalcenge en Invalid, der oppebcerer Aorsorgelse i
Henhold til § 6 eller § 7, er ansat i pensionsberettigende
Stilling under Stat eller kommune eller er pensioneret
fra en saadan Stilling, bortfalder ved en Erhvervsindskroenkning paa indtil 20 pCt. hele Aorsorgelsen. Ved
hojere Invaliditet bortfalder den Del af Aorsorgelsen. der
svarer til 20 pCt. Erhvervsindskroenkning, samt de Dele,
der svarer til en Erhvervsindskrcenkning over 60 pEt.
Dersom pensionering paa Grund af den anerkendte RMitoerinvaliditet finder Sted. forinden Invaliden har opnaaet
Ret til den hgjeste Pension, der kan opnaas i vedkommende Stilling, sker Aradrag i Aorsorgelsen kun, naar
den ham tilkommende Pension og den tidligere Aorsorgelse
tilsammen overstiger den ncevnte hgjeste Pension, og Aradraget udgor i saa Aald det overskydende Belob.
Tilloeget i Henhold til § 8 berores ikke af foranstaaende Bestemmelse.
8 11.
krav paa Invalideforsorgelse maa, for at komme i
Betragtning, anmeldes for Invalidenoevnet senest 1 Aar
efter denne Lovs Ikrafttræden.
Krav, der fremsoettes efter Udlobet af denne Arift,
kan undtagelsesvis komme i Betragtning, for saavidt den
paagoeldende Skade bevislig er paadraget ved TMlitoertjeneste under krigsforhold, og det godtgores, at Andrageren paa Grund af Aorhold, han ikke selv er Herre over,
eller fordi Erhvervsindskroenkningen forst senere har vist
sig, har voeret forhindret i at indgive Andragende for
ovennoevnte Arists Udlob.
8 12.
Aorsorgelsen regnes fra Begyndelsen af den Rtaaned,
der folger efter den, i hvilken kravet er anmeldt.
Aorhojelse, der bevilges efter Andragende, regnes
ligeledes fra Begyndelsen af den Maaned, der folger efter
Andragendets Modtagelse.
Nedsættelse eller Inddragelse af Aorsorgelsen samt
Aorhojelse, der bevilges uden Andragende, troeder i kraft
med Udlobet af den Maaned, i hvilken Meddelelsen om
Forandringen er tilstillet den paagoeldende.
Aorsorgelsen bortfalder med Udgangen af den Maaned, i hvilken Invaliden afgaar ved Doden.
§ 13.
Dor en Invalid, der oppeboerer Aorsorgelse, udbetales
der som Efterforsorgelse uden Hensyn til Dodsaarsagen
til Enken det tredobbelte Belob af den afdodes sidste
maanedlige Aorsorgelse med Tilloeg.
Det samme Belob tilfalder, naar Enke ikke efterlades,
den paagoeldendes uforsorgede Boru under 18 Aar, overfor hvem den afdode ifolge Lovgivningens almindelige
Regler havde Aorsorgelsespligt.
Efterlader Invaliden sig Aorceldre eller Bedsteforoeldre, kan disse efter Anfogning faa Belobet tilkendt,
dog kun, saafremt de efter Bestemmelserne i ncervcerende
Lovs § 21 vilde voere berettiget lil Aorceldreforforgelse i
Tilfoelde af, at Invalidens Dod skyldtes en ved Militoertjenestens Udovelse paadragen Lidelse.
8 14kan de med Begravelsen forbundne notwendige Udgifter ikke betales af den afdodes Efterladenskaber, kan
de til Begravelsen medgaaede Udgifter indtil et Belob
af 400 kr. efter Ansogning erstattes den, der har bekostet
Begravelsen.
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8 20.
For saa vidt en Invalid er Medlem af en skatsanerkendt Sygekasse, er Sygehjcelp for den af Tlcevnet anerkendte Invaliditet og dens Folger Sygekassen uvedkom
mende i det Omfang, som den ydes efter ncervcerende
Lov, hvorimod kassen iovrigt er pligtig til at yde In
validerne scedvanlig vedtcegtshjemtet Sygehjcelp.
4. Forsorgelsen as Efterladte.
§ 16.
8 21.
Sygehjælpen omfatter:
Efterladteforsorgelse omfatter:
1) Lcegehjcelp, Medicin. Kur og pleje paa Hospitaler og
a) krigsenkeforsorgelse, som tilsiaas Enker efter personer,
scertige helbredelsesanstalter.
der er drcebt eller dodeligt saaret under krigstjenestens
2) Forsyning med proteser. Vandager, Erstatningsstykker
Udsorelse, eller hvis Dod skyldes en ved Militærtjenesten
til Legemsdele, ortopcediske og andre Hjælpemidler,
under krigsforhold paadragen Lidelse, i sidste Fald
der udkrceves for at sikre Ligebehandlingens Resultat
dog kun saafremt 2Egteskabet er indgaaet for Man
eller for at modvirke skadelige Folger af Lidelsen, samt
dens 60. Leveaar og ikke paa hans Dodsleje,
disse Hjælpemidlers Istandsættelse og Erstatning, medmindre deres Ubrugbarhed eller Tab skyldes Mis b) krigsborneforsorgelsen, som tilsiaas cegte Born under
18 Aar af de under a) ncevnte personer,
brug. Forscet eller grov Uagtsomhed.
3) De med Ligebehandlingen samt med Forsyningen med c) Fredsenkeforforgelse, som tilsiaas Enker efter personer,
hvis Dod skyldes en som Folge af Militærtjenestens
proteser m. m. forbundne notwendige Rejseomkostninger
Udforelse under Fredsforhold paadragen Lidelse, saa
inklusive Udgifter til Forplejning og Logi samt de Infremt 2Egteskabet er indgaaet for Invaliditetens paavaliden ved Indsendelse af proteser m. m. til Istanddragelse,
scettelse paaforle porto- eller Fragtudgifter.
4) Blindes Forsyning med Forerhund, for saa vidt en d) Fredsborneforforgelse, som tilsiaas cegte Born under
18 Aar af de under c) ncevnte personer.
saadan kan fremskaffes, og fri Befordring for en LedMed de efter punkt b) og d) ncevnte Born ligestilles
sager eller Forerhund paa nodvendige Rejser.
adopterede Born, naar Adoptionen har fundet Sted
De under 2) ncevnte Hjælpemidler maa vcere tilpasfor Invaliditetens paadragelse.
set de krav, som Invalidens Beskæftigelse stiller. Tilstaaelsen af Hjælpemidlerne, der leveres efter derom frem- e) Forcetdreforsorgelse, som efter derom fremsat Ansogning kan tilsiaas Forceldre eller Bedsieforceldre efter
sat Begcering, kan gores afhcengig af. at Invaliden lader
personer, der er afgaaet ved Doden som Folge af
Äem prove paa sig og tilpasse, eller for at gore sig foren under krigsforhold paadragen Invaliditet, naar de
trolig med Brugen af dem, underkaster sig en soreskreven
ved Sonnens Dod har lidt et vcesentligt og varigt
Uddannelse.
okonomisk Tab.
Nye Hjcelpemidler kan i Almindelighed kun forlanges
leveret, naar de ubrugelige, som skal erstattes, samtidig
8 22.
leveres tilbage.
Krigsenkeforsorgelse ydes i Reglen ikke. naar 2Egteskabet er indgaaet i de sidste 3 Maaneder for Mandens
§ 1?.
Kan der efter Invalidencevnets Skon ved Sygebe- Dod.
handling, herunder Indlæggelse paa Helbredelsesanstalt,
8 23.
opnaas, at Invaliditeten ophceves eller vcesentlig nedscettes krigsenkeforsorgelsen udgor aarligt .... 720 kr.
eller blot. at en Forvcerrelse forebygges, og Invaliden krigsborneforsorgelsen udgor aarligt, naar
ncegter at underkaste sig en saadan Behandling, kan Retten Moderen er i Live. for det forste
Barn
300 —
til Invalideforsorgelse helt eller delvis forbrydes, dog
kun saafremt Invaliden forud ved anbefalet Brev er ad
for hvert yderligere Barn
180 —
varet om den retlige Folge af sin Undladelse. Ingen For forceldrelose Born udgor krigsbornefor360 —
er dog pligtig at underkaste sig nogen Operation, der sorgelse aarligt for hvert Barn
Som forceldrelose Born anses ikke saadanne Born,
kan medfore Fare for Liv eller Forlighed.
der lever sammen med en Stifmoder, som selv oppebcerer
§ 18.
Under Indlæggelse paa Helbredelsesanstalt for lomgere Krigsenkeforsorgelse.
Tid end 1 Uge asloses Forsorgelsen for den overskydende
8 24.
Tid af Dagpenge, idet der under Hensyntagen til de oko- Fredsenkeforsorgelsen udgor aarligt .... 480 kr.
nomiske Forhold, herunder scerlig, om den paagceldende Fredsborneforsorgelsen udgor aarligt, naar
Invalid har maattet forlade lonnet Arbejde eller selv- Moderen er i Live, for det forste Barn . . 180 —
stcendig Erhverv, kan bevilges gifte Invalider og Inva- for hvert yderligere Barn
120 —
lider, der forer felvstandig Husstand, 3—8 kr. pr. Dag For forceldrelose Born udgor Fredsborneforog ugifte uden selvstcendig Hnsforelse indtil 3 kr. pr. Dag. sorgelsen aarligt for hvert Barn
240 —
Bestemmelsen i 8 23, sidste Stykke, finder tilsvarende
8 19.
Ved en Invalids Indlceggelse paa en kommunal Anvendelse for de heromhandlede Born.
Helbredelsesanstalt maa der hojst beregnes samme Beta8 25.
ling som for patienter, der indlcegges for privat Regning.
Forceldreforsorgelsen udredes under Hensyn til de
Sker Indlæggelsen paa en af Staten eller med Stats- okonomiske Tab, Invalidens Dod har forvoldt Forceldrene,
tilskud dreven Helbredelsesanstalt, maa der ikke beregnes og udgor som Maksimum det i Henhold til de gceldende
hgjere Betaling end for Medlemmer af statsanerkendte Regler om Udbetaling af Aldersrente for 65-aarige fastSygekasser.
satte Aldersrentebelob. Stormer Ncevnet, at Forceldrenes
3. Sygehjcelp.
8 15.
Gennem Invalidencevnet ydes der Invaliderne af
Statskassen den Sygehjcelp, der er fornoden til Behand
ling af den anerkendte militcere Invaliditet, uanset om
Erhvervsindskrcenkningen er af et saa ringe Omfang, at
den ikke berettiger til Invalideforsorgelse (jfr. § 2).
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Forhold er ganske soerlig vanskelige, kan det tilstaa dem
et Tillceg til Forceldresorsorgelsen paa indtil 25 pCt. af
denne.
Har Forceldrene egen Indtcegt og Formue, sker Fradraget i Forceldresorsorgelsen overensstemmende med Reg
lerne for Aldersrentens Beregning. Foeceldresorsorgelsen
kommer ikke i Betragtning ved Fastsættelsen as det Indtoegtsbelob, der lcegges til Grund ved Aldersrentens Beregning.
8 26.

Krav om Tilkendelse af Efterladteforforgelse efter
§ 21. skal. for at komme i Betragtning, sremscettes senest
1 Aar efter Invalidens Dod. .
Denne Frist fortcenges i de Tilfcelde, hvor Doden
er indtraadt for denne Lovs Ikrafttræden, til 1 Aar efter
dette Tidspunkt.
Er Alanden bortebleven under krigsforhold, skal
Andragende, bilagt med Dodsatteft, indgives inden Ud
gangen af 1924.
Iovrigt faar Bestemmelsen i § 11, 2det Stykke, tilsvarende Anvendelse.
8 27.
Udbetaling af krigsenke- og krigsborneforsorgelse
samt Fredsenke- og Fredsborneforsorgelse begynder, naar
der ikke er udbetalt Efterforsorgetse, fra den 1. i den
paa Dodsdagen folgende ZNaaned.
For under krigsforhold borteblevne Personer gcelder
som Dodsdag den af Retten fastsatte Dato.
Naar Udbetaling af Estersorsorgelse har fundet Sted.
begynder Efterladteforsorgelsens Udbetaling med den paa
Dodsdagen, henholdsvis Anmeldelsen, folgende Rtaaned,
idet dog det udbetalte Esterforsorgelsesbelob fradrages
i Lobet af 3 Maaneder med ^ i hver Maaned.
Dersom Esterforsorgelsen overstiger den Enken og
Bornene for et Tidsrum af 3 Alaaneder tilkommende
Efterladteforforgelse, begynder Efterladteforsorgelsens Ud
betaling forst med den paa Dodsdagen folgende 4de Alaaned.
For Born, der er sodt efter Faderens Dod, begynder
Forsorgetsens Udbetaling med den 1. efter Fodfelsmaaneden.
Ved Enkens Dodsfald eller Indgaaelse af nyt A5gteskab bortfalder Forsorgelsen med den ZNaaneds Udgang,
i hvilken Dodssaldet er indtraadt, eller det nye Mgteskab er indgaaet.
Naar sorsorgelsesberettigede Born afgaar ved Doden
eller fylder 18 Aar, bortfalder Forsorgelsen med den
ZNaaneds Udlob, i hvilken Dodssaldet er indtraadt. eller
Barnet er fyldt 18 Aar.
§ 28.
Indgaar en krigsenke Abgteskab, tilkommer der
hende, hvor ikke ganske scerlige Forhold taler derimod,
efter Ansogning en Affindelsessum en Gang for alle lig
to Gange Aarsbetobet af den af hende sidst oppebaarne
krigsenkeforsorgetse paa Betingelse af, at den nye 2Egtefcelle har dansk Indfodsret, og ak Enken ikke har overskredet det 55de Leveaar.
Affindelsesbelobet kan dog kun een Gang komme til
Udbetaling til een og samme Person.
8 29.
Forceldreforsorgelsen regnes fra Begyndelsen af Maaneden efter Andragendets Indgivelse.
Forceldreforforgelse kan bortfalde, nedscettes eller
forhojes, hvis Indtægterne mere end rent midlertidigt

7lr. 2

foreges eller formindskes med et saa stort Belob, at Be
regning af Aldersrente i henhold til de herom gceldende
Regler vilde give et andet Resultat.
5. Foellesbestemmelser for alle Forsorgelsesarter.
§ 30.
Alle Forsorgelser udbetales maanedlig forud med
i/i2 af Aarsbelobet og med lige store maanedlige Belob.
Udbetalingen sker gennem de stedlige Posthuse imod
Aflevering af kvitteringer. Ved den sidste Udbetaling i
hvert Kvartal skal kvitteringen vcere ledsaget af en Er
klæring, i hvilken Rigtigheden af de for Udbetalingen
krcevede Betingelser skal vcere attesteret af kommunalbestyrelsen eller den stedlige Politimyndighed.
8 31.
Der tilkommer Personer, der i henhold til de foranstauende Regler (herunder dog ikke 8 21 e) oppebcerer
Forsorgelse, et midlertidigt Tillceg, der udbetales maanedlig forud sammen med de ncevnte Forsorgelser.
Det midlertidige Tillceg udgor for hver 54 kr., som
saafremt Lov Nr. 489 af 12. September 1919 vedblivende
var gceldende, vilde vcere blevet titstaaet de i ncevnte
Lov omhandlede gifte Statstjenestemand i Dyrtidstillæg,
5 pCt. for gifte og de i Henhold kil fokncevnte Lov med
disse ligestillede og 3 pCt. for ugifte af de i henhold til
Reglerne i 88 6 og 7 og 88 23 og 24 til Udbetaling
kommende Belob.
Det i ncervcerende Paragraf omhandlede midlertidige
Tillceg kan ikke oppebceres under Ophold i Udlandet.
8 32.
Forsorgelsen inddrages i folgende Tilfoelde:
1) saa lcenge den sorsorgelsesberettigede uden scerlig Tilladelse opholder sig i Udlandet,
2) naar den sorsorgelsesberettigede ikke har hcevet Forsorgelsen i 3 Aar uden senere at kunne bevise lovlig
Forhindring.
Naar en Forsorgelse henstaar uhcevet et helt Aar
eller lomgere, hjemfalder det uhcevede Belob til Statskassen.
For saavidt en Invalid, der oppebcerer Forsorgelse
i Henhold til ncervoerende Lovs Bestemmelser, hensidder
til Afsoning af Straf eller er interneret i Henhold til
Straffelovgivningen, skal Ncevnet, efter at Sagen har
vceret forelagt Justitsministeriet, drage Omsorg for, at
Forsorgelsen efter Omstændighederne udbetales til Dcekning as de med faadant Ophold forbundne Udgifter; det
eventuelt tiloverblevne Belob udbetales Indvaliden selv.
Ved Anvendelsen as Regelen i Stk. 3 bliver der at
tage Hensyn til, hvorvidt vedkommende har Forsorgelsespligt overfor andre. Invalideforforgelsen skal da i Trangstilfoelde fortrinsvis anvendes til Fyldestgorelse af saadan
Forsorgelsespligt.
8 33.
Der kan kun foretages Transport og Pantfcettelse
af og kun gores Arrest og Udlceg i Krav paa Forforgelse:
1) i Anledning af krav om Opfyldelse af lovmcessig
Underholdspligt,
2) i Anledning at Statskassens krav om Tilbagebetaling af ydede Forskud, Laan mod Sikkerhed i Invaliderenten eller med Urette hcevede Forsorgelsesbelob
Herudover kan Forsorgelsen ikke med Retsvirkning
bortgives, scelges, pantscettes eller gores til Genstand for
Arrest eller Udlceg.
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8 34.
Indgaar en Enke, der modtager Enkeforsorgelse,
paany 2Egteskab, eller afgaar forsorgelsesberettigede Vorn
ved Doden, skal Abgteskabets Indgaaelse eller Bornenes
Dodssald af Enken, henholdhvis Moderen eller Vcergen
ufortovet meddeles saavel Ncevnet som det posthus, fra
hvilket sidste Udbetaling har fundet Sted.
Det paahviler den, der oppebcerer Forsorgelse efter
§ 21 e., at meddele Invalidencevnet enhver Forandring
i Indtcegts- og Formueforhold eller ægteskabelige Forhold, der kan faa Betydning for den ydede Forsorgelses
Storrelse.
§ 35.
Dersom en Person mod bedre Vidende uberettiget
har oppebaaret Forsorgelse i Henhold til ncervcerende
Lov eller har undladt at give det stedlige Posthus eller
Invalidencevnet de i § 34 ncevnte Meddelelser, vil det
Belob, der med Urette er oppebaaret, efter Socialmini
sterens noermere Bestemmelse vcere at erstatte af den
paagceldende selv i levende Live eller af Dodsboet.
§ 36.
Enhver offentlig og kommunal Tjenestemand har
uden Betaling ak meddele de Oplysninger, Attester, Bevidnelser og Dokumenter, som i forekommende Tilfcelde
maatte forlanges af Invalideraadet, Invalidencevnet eller
den, der attraar Forsorgelse efter ncervcerende Lov.
I fornodent Hald skal den, der begcerer Forsorgelse,
eller andre, der maatte kunne meddele manglende Op
lysninger, vcere forpligtet til ved Politisorhor at give
saadanne Oplysninger.
8 37.
De i ncervcerende Lov noevnte Forsorgelser m. m.
samt Sygehjcelp fastscettes og anvises til Udbetaling af
Invalidencevnet.
Invalidencevnet, der har Scede i Sonderborg, bestaar
af 5 af Socialministeren beskikkede Medlemmer. To af
disse beskikkes efter Forslag af „Foreningen for krigsbeskadigede og faldnes efterladte".
Et af Ncevnets Medlemmer beskikkes til Formand.
Til gyldig Beslutning krceves, at mindst 2 Medlemmer
har afgivet deres Stemme. I Tilfcelde af Stemmelighed
er Formandens Stemme afgorende.
Ncevnets Formand kan antage indtil 2 honorarlonnede Lågekonsulenter.
8 38.
Invalidencevnets Afgorelser vedrorende Sygehjcelp
(jfr. §§ 15—20) kan, med den nedenfor ncevnte Undtagelse vedrorende 8 1?, ikke paaankes. Saafremt der
inden en Frist af en Maaned til Ncevnet fremkommer
Klage over en Afgorelse vedrorende Sygehjoelp, skal Ncevnet saafremt der ikke indenfor dette er Enighed om at
fastholde den trufne Afgorelse, optage Sagen til fornyet
Provelse, og Ncevnet kan efter Sagens Omstændigheder
tilkalde een eller flere Speciallåger som Raadgivere ved
paagceldende Sags fornyede Behandling. Den Afgorelse,
Ncevnet paa Grundlag Heras trceffer er endelig. Dog
kan Acevnets Afgorelse vedrorende de i 8 1? omhandlede
Tilfcelde indenfor en Frisk af en Maaned forelceqaes
Invalideraadet.
Invalidencevnets Afgorelser vedrorende Fastscettelse
og Ncegtelse af Forsorgelser m. m. kan indenfor en Frist
af 3 Maaneder fra Afgorelsens Dato indbringes for Invalideraadet, hvis Afgorelser er endelige.
Invalideraadet. der har Soede i kobenhavn, bestaar
af 5 af Kongen beskikkede Medlemmer. To af disse skal
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opfylde Betingelserne for at kunne beklcede et Dommerembede, og en skal vcere Lcege. Indstillingsret til den
fjerde og femte Plads har ..Foreningen for krigsbeskadigede og faldnes efterladte". Den skal indstille tre Personer, blandt hvilke Beskikkelsen sker. Det ene af Raadets
Medlemmer beskikkes til Formand.
ITilfcelde af Stemmelighed er Formandens Stemme
afgorende.
8 39.
Genoptagelse ved Invalidencevnet af en af Invalideraadet eller Ncevnet paakendt Sag kan — bortset fra
Tilfcelde, der falder ind under ncervcerende Paragrafs
2det Stykke — kun ske med Raadets Samtykke, og naar
der fremskaffes saadanne nye Oplysninger om Andragerens retlige og personlige Forhold, at det kan antages,
at kendskabet til disse vilde have medfort en anden
Bedommelse af Sagen.
Sker der, efter at et Forsorgelsesandragende er af
gjort, Forandring i Andragerens Helbredstilstand eller i
hans okonomiske Forhold, hvor disse kommer i Betragtning, kan Invalidencevnet selvstændigt genoptage Sporgsmaalet om Bevilgelse, Forhojelse, Redscettelse eller Ophor
af Forsorgelse.
8 40.
Ingen af de i Henhold til ncervcerende Lov trufne
Afgorelser kan indbringes for Domstolene.
8 41.
De noermere Regler for Invalidencevnets og Invalideraadets Virksomhed fastscettes af Socialministeren,
der ligeledes bestemmer, i hvilket Omfang Invalidencevnet
gennem konsulenter i de sonderjydske kobstceder skal yde
Invaliderne og de efterladte Vejledning og Raad.
8 42.
Invalidencevnets og Invalideraadels Udgifter til Honorarer samt Medhjcelp og kontorhold bevilges paa
Finansloven.
Overgangsbestemmelser.
8 43.
Personer af de militcere Underklasser, hvis Militcerrente var fastsat 1) alene efter Tjenestetid og Grad
eller 2) — hvor de paagceldende var kommet til Skade
ved Militærtjenesten — uden Hensyn til Erhvervsindskrcenkningsgraden, faar ncevnte Militcerrente udbetalt
gennem Invalidencevnet med det Markbelob (omsat i
Kroner til Parikurs), som Renten udgjorde efter de den
5. Maj 1920 gceldende tyske Lovregler, dog at de under
1) ncevnte Personers Militcerrente ikke maa vcere storre
end den Pension m. m., der vilde have tilkommet dem,
om de var behandlet efter Lov Nr. 351 af 7. August 1922,
og at de under 2) ncevnte Personer, hvis de er Invalider
i ncervcerende Lovs Betydning (jfr. 8 2), er berettiget
til i Stedet for ovenncevnte Militcerrente ak vcelge Invalideforsorgelse efter denne Lovs 88 6 ff., men Valget er
da endeligt.
Aortfoettes i nceste Nr.

Toftlund Afdeling
afholder ordincert Medlemsmode, Sondag, den 8. Maj
d. A., Efterm. kl. 5 paa Lenkralhotellet. Som scerlig
Punkt paa Dagsordenen vil bl. a. Drostelse og Beretning
fra Fcellesmodet i Tinglev komme til Behandling. Den
ovrige Dagsorden vil blive bekendtgjort ved Modet.
Medlemmer bedes give talrig Mode.
Bestyrelsen.
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tor „XriZs-Invaliden" i
lndtsegt.
IndZaaede Pe8tancer fra 7. ^argang
H.bonnement8-Indtssgt for 8. ^argang
^nnoneeindtsegt:
s) Invalidengsvnet
b) Oiver8e Annoncer
Por8kud fra I^0Vedbe8t^rel8en til „KrjZ8inVaIiden"

Valance Kr.:

158,90 Kr.
2 351,80
101,85
27,00
200,00

2 839,55 Kr.

Nr. 2

tra 1. 4. ZI. — ZI. Z. 19Z2
vdgikt.
Por8endel8e80mko8tninger ved Pv8tvse8enet , .
Klicke-Konto
OpkrWVning8porto
Paamindel8e8porto
porto og telefon
pedaktion
OpIsZ8trMnjng 12X127 jflg. Overen8kom8t , ,
Oiver8e Udgifter iflg. LilaZ
Overskud
Lalance Kr.:

615,76
9,95
40,64
4,28
21,35
500,00
1 524,00
60,47
63,10
2 839,55

Kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
Kr.

Oversigt 0ver l'aks- 0A VindinK8^0nt0
Aktiver
I^destaaende fordringer:
^bonnementsrestancer for ^aret 1931—32
fra 8. Xargang
^ilgodeliavende ved I^ovedka88en for I^ssgerne8
Abonnement
Orift8regn8kabet8 0ver8kud
Lalance:
Undertegnede Medlemmer
kor ri^tiA 0A overensstemmende med
8snderiI0rg, den 21. ^.pril
sign. ^.smus Petersen,

273,95 Kr.
99,00 —
63,10 436,05 Kr.

passiver
I^erboldelige Pe8tancer ved Lroager
^bonnement8re8tance fra 8. ^årgang
f^ovedbe8t)?rel8en8 Por8kud til „KriZ8invgIiden"

Lalance Kr.:

63,00 Kr.
173,05 —
200,00 —

436,05 Kr.

ak Lladudvalget er^lzerer derved at ovenstaaende keAnskak er kundet
ösger 0A Lilag.
19)2.
^1. 3. L.
sign.
Llausen, ^1. 3. L.

I

Skodborg-Zels Afdeling

Egen Afdeling

afholder M e d l e m s m o d e O n s d a g , d e n 1 1 . M a j d . A .
Asien kl. 8 paa Skodborg Banegaard.
Beretning fra Aarsmodet i Tinglev,
kammerat H. Mortensen og kammerat Viggo Hansen
kommer tilsiede og vil give Oplyning om den nye Lov.
Alle Medlemmer ogsaa Enker bedes give Mode.
p. B. V.: Hans Tandrup.

afholder Generalforsamling, Lordag, den 21. Maj, d. A.
Aften kl. 8 i Eistrup.
Dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Valg.
4. Eventuelt.
Efter Generalforsamlingen gratis kaffebord.
Om talrig Besog beder
Bestyrelsen.

Rinkenoes Afdeling

^leddelelse tra Invalideasevnet

afholder Medlemsmode, Tirsdag den 10. Maj 1932.
Aften Kl. 8, hos Goestgiver Chr. Schmidt, Sandager
med folgende Dagsorden:
1. Beretning fra Delegeretmodet i Sonderborg.
2. Beretning fra Tinglev Modet.
3. Aflceggelse af Regnskabet for Vinterens Fornojelser.
4. Optagelse af nye Medlemmer.
5. Forskelligt.
P. B. V.: A. Hinrichsen.

Kon8ultation for militsere Invalider og saadannes efterladte samt penteansogere vil af en l^d8ending fra I^sevnet8
Kontor i ^aj Maaned I9Z2 blive afboldt i:
Haderslev, ^mtsbuset,
clen 6., 12., 19. og 26. Kl. 14»«.
Aabenraa, Sygekassens Kontor, Sondergade 12,
den 3., 10., 17., 24. og 31. Kl. 14^.
sonder, Amtsbuset, den 13. og 27. Kl. 14^0
l'ingleV, l^ingleVbus, den 20. Kl. 16
^sgumkloster, tlotel I?o)?sl, den 11. Kl. 15^.
toftlund, prosek' ttotel, den 18. Kl. 14.
Ksdding, ttotel Ksdding, den 7. Kl. 14 »o.
Invalider og efterladte, samt Kentean8sgere, 8vm on8ker
at gsre Krug af disse Konsultationer, mas 8ene8t 2 Dage inden
den Dato, paa bvilken de agter at give ^sde, meddele Invalidensevnet i Londerdorg, til bVilken Konsultation de agter at
give /^ode, for at Vedkommendes Eliter kan blive medbragt
til Kon8ultationen.
Konsultationerne — Ved liVilke der ikke er l^ejligked
til at blive lsegeunderssgt — afkoldes kun, for saavidt ^sevnet
rettidigt modtager Anmeldelser til samme. Invalidensevnet.

-i-

"sil Mnäe om vore Oocie

Ris Sogn:
Rinkences Sogn:
Agerskov Sogn:
Emmerlev Sogn:

5

Hans Georg Thaysen, Ris Hjarnp,
dod den 5. Januar 1932.
Jorgen Christensen Schmidt. Alnor,
dod den 30. Januar 1932.
Markus Johannsen, Bovlund,
dod den 3. Februar 1932.
Andreas Ludvig Lützen, Emmerlev,
dod den 9. Februar 1932.

.Krigs-Hnvaliden" redigeres af H.Clausen - Sonderborg, kastaniealle S, St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 15 Ore pr. Eksemplar.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg, Telefon 245.
Eftertryk af „Krigs-Znvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.

SMS')nv,aliöeh
Medlemsblad
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for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Sen 1. Zunl 1SZ?

Nr.Z

g. Aargang

Vort Arllesmsde i Tinglev
Sondag, den 24. April 19ZZ
Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Fald
nes Efterladte afholdt den 24.April detaarligeFcellesmode
i A. P. Hansens Goestgivergaard i Tinglea. Repræsen
teret var 36 Afdelinger ved 52 stemmeberettigede Delegerede. Rtodet aabnedes ved 9-Tiden af Formanden,
Redaktor Ar. Andresen-Tonder, som bod velkommen og
indledende mindedes Verdenskrigens Ofre, baade de, som
var dode, og de som var vendt hjem med Saar og Sygdom.
Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig.
Til Ordstyrere valgtes Ar. Zimmermann, Haderslev
og Lcerer Clausen-kegnces og derefter aflagde Formanden
en udforlig Beretning for Virksomheden i det forlobne
Aar.

Formandens Beretning.
Fordele og Skavanker ved den nye Lov.
Han omtalte de Aloder og Forhandlinger, som havde
voeret afholdt i Aarets Lob og ved hvilke Hovedbestyrel^
sens Repræsentanter med Eftertryk og Energi havde
fremfort Organisationens krav og Synspunkter.
Udadtil, fortsatte Formanden, har Foreningen voeret
repræsenteret gennem mig ved Ciamacs 7. Aarsmode i
Prag fra 30. Juli til 4. August 1931 og ved Ciamacs
Bestyrelsesmode i Geneve den 5.—7. Februar 1932.
Begge disse ZNoder i Ciamac beskæftigede sig ogsaa
med den danske Forsorgelse. I Prag vedtoges der en
speciel Resolution vedrorende denne, og i Geneve intervenerede Ciamacs Bestyrelse til Fordel for de danske
krigsofre hos Udenrigsminister Munch.
Naar vi saaledes paa den ene Side ser, at Organisationen faktisk har foretaget alt, hvad der kunne gores
for al opnaa et tilfredsstillende Resultat ved Lovrevi
sionen, saa maa vi paa den anden Side med dyb Beklagelse erkende, at dette ikke er opnaaet.
Det skal erkendes, at der gennem den nye Lov er
opfyldt en Del af de af Organisationen gennem Aarene
rejste krav. Der bevises derved, at disse krav var berettigede. Jeg skal her indskrcenke mig til at fremhceve

de vigtigste 2Endringer og deres Virkninger:
790 krigsbeskadigede er i Henhold til § 4 for Fremtiden fri for yderligere Esterundersogelser.
Dagpenge i Sygdomstilfælde efter 1 Uges Forlob i
Stedet for hidindtil efter 4 Ugers Forlob.
24 krigsinvalider, hvis Rente efter §32 i den gamle
Lov var inddraget, faar ester § 15 i den nye Lov atter
deres Rente udbetalt.
I H. t. § 16 i den nye Lov er der tilstaaet Foreningen yderligere 1 Repræsentant i Invalidenoevn og
Invalideraad.
Efter § 17 skabes der nye Regler for Sygehjælpen
og der kan fra Invalidencevnet tilkaldes 1 eller flere
Speciallceger ved Sagernes Behandling.
De ved jo alle, ak der Gang paa Gang tidligere er
klaget over Sygehjælpens Haandhoevelse, og jeg tror bestemt, at denne 2Endring vil bidrage til at skabe Ro om
dette Sporgsmaal.
Det er efter min Mening af stor Betydning, at hele
Landstingsndvalget har kunnet tiltrcede Foreningens prin
cipielle Opfattelse, at krigsinvaliditet er paadraget under
Forhold, der adskiller sig meget fra de almindelige Forhold, hvorunder Invaliditet kan opftaa. Socialminister
Steincke har under Forhandlingerne slet ikke lagt Skjul
paa, ak han her havde en noget anden Opfattelse samt
at han helst havde set Lovrevisionen udsat og behandlet
sammen med den store Socialreform. Hovedbestyrelsen
mente, at dette ikke maatte ske og kroevede derfor Lovforflaget fremsat. Jeg mener nu at dette viser sig at voere
rigtigt.
Det skal anerkendes, at Socialminister Steincke i en
4 Timer lang Forhandling indgaaende har drostet hele
problemet med Foreningens Repræsentanter, og at de
sonderjydske Amtmcend har vist skor Forstaaelse for de
fremsatte krav.
Veklageligt.
Alen lige saa stcerkt, som alt dette anerkendes, maa
det beklages, at hel en Del as Foreningens krav er bleven
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uopfyldt, og navnlig, at Lovgivningsmagten, baade Folketinget og Landstinget, ikke har ment at kunne foretage
en Forhojelse af Enkerenterne og en Bevilligelse af Ren
terne til de Faldnes Born udover det 18. Leveaar i Sygdomstilfælde samt under Uddannelse.
Den nye Lov indeholder utvivlsomt en Roekke betydelige Forbedringer, men pengemæssigt set er den en skor
Skuffelse. Det er Oelegeretmodets Opgave i Dag at
drofte Situationen, som den nu foreligger, samt at beslutte, hvad der yderligere skal foretages.
Det maa vcere Organisationens forste Opgave i
Gerning at give Udtryk for Tak til og Deltagelse med
Krigsenkerne og med de Faderlofe, der i deres Barndom blev udsat for saa megen Sorg.
Fredssagens Fremme.
Sommerstævnet i Haderslev den 9.August 1931 formede
sig under Deltagelse af kammerat Born, Hamborg, som
Repræsentant for ..Reichsbund der Kriegsbeschädigten.
Kriegsteilnehmer und Hinterbliebenen" som en smuk og voerdig Fredstilkendegivelse. Ciamacs storeinternationaleKrigsofferstoevne i Prag var ligeledes en virkningsfuld Demon
stration for Fredssagen og last not least har Ciamacs
store Fredskundgorelse i Geneve under Afrnstningskonferencens Aabning utvivlsomt haft sin store Betydning.
Dette sremgaar ikke mindst af den Opmærksomhed, som
Afrusiningskonferencens Prcesident, Minister Henderson,
har vist Ciamacs Bestyrelse ved en Modtagelse. Minister
Henderson udtalte, at han til enhver Tid og ved enhver
Lejlighed vil vcere villig til at modtage Ciamacs Dele
gerede: denne Organisations moralske Underskottelse vilde
voere ham overordentlig koer, fordi den besiaar af Mennesker, der forsi og fremmest er kaldet til at kunne sige.
hvad den moderne krig betyder. Til den ham overrakte
Resolution sagde Henderson, at han var fnldstcendig indforsiaaet med dens Tekst og at han vilde drage Omsorg
for, paa passende Maade at bringe Resolutionen til Afrnsiningskonferencens Medlemmers kundskab.
Briand hcedres.
I denne Forbindelse vil jeg ikke undlade at mindes
en af Verdensfredens store Forkæmpere, den afdode franske
Udenrigsminister Briand. Briand var Ciamacs gode Ven.
Ogsaa han tillagde Ciamacs Fredsarbejde den storste Betydning og har under Ciamacs Moder i Paris udvist
denne stor Opmcerksomhed. Jeg beder Forsamlingen rejse
sig til 2Ere for denne Fredskcempers Minde. (Det sker.)
Uforglemmelige staar for mig de Ord, som den tyske
Rigskansler Bruning saade ved Afrusiningskonferencens
Aabning i Geneve:
«Den Kriegsteilnehmern von ehedem sieht das Bild
des Weltkrieges in seiner ganzen Furchtbarkeit unverwischt
und unverlierbar vor Augen. Wenn es, unserer Generation,
der Generation der alten Kombattanten, nicht gelingt ein
Bauwerk gegen die Wiederkehr solcher katastrofen wieder
aufzurichten, wie soll es dann den Nachsahren gelingen,
die die Verhinderung des Krieges wohl als Ideal, aber
nicht so lebendig wie wir als unbedingte Notwendigkeit
und Pflicht empfinden werden?"
kampen gaar videre.
Vi har langtfra naaet vore Maal. Det gcelder om
at holde ud. kampen for en retfoerdig Forsorgelse, kampen for Bevarelse af Freden og Forsiaaelse mellem Folkene gaar videre. Tiden er vanskelig for os alle. Det
gcelder trods alt ikke at tabe Modet samt at bevare koldt
Blod.

Nr. 3

Jeg slutter min Aarsberetning med Haabet om, ak
vi maa faa en grundig og saglig Drofkelfe af alle Problemer, der beskæftiger os, og at de Beslutninger, der i
Dag tages, maa voere til Gavn for Organisationen oq
dens Medlemmer.

Beretningen droskes.
Anerkendelse af Bestyrelsens Arbejde.
I Tilslutning til Formandens Beretning fremhævede
Greve, Felsted, Betydningen af, at man ved Formulerin
gen af sine krav gik hofligt og sagligt til Vcerks. Det
havde man ogsaa altid gjort fra Foreningens Side. Dog
maatte man protestere imod, at en Forhojelse af Enkepensionen afvistes med den Begrundelse, at de daarlige
okonomiske Tider ikke tillod noget saadant, naar man samtidig havde Raad til at bevilge en Pension paa 8-10 000
Kr. Offentligheden bor fcettes ind i vore Forhold og forstaa krigsinvalidernes kaar. Vi er bleven tvungen ud
i det, og vi maa aldrig blive troette af at protestere imod
krigen.
Saglighedens Vej er den rette.
Forretningssorer Viggo Hansen, Haderslev, udtalte
sin Anerkendelse for den udtommende og sagligt godt
underbyggede Beretning, Andresen havde aflagt. Selv
vore argeste Modstandere vil blive nodt til at anerkende
den absolute Saglighed, hvormed der gaas frem fra Foreningens Side. Andresen fortjener Tak for, at han har
kunnet aflcegge hele denne Beretning uden at bruge et
eneste ufint Ord, selv ikke til dem, som saavist aldrig har
skaanet ham. Vi gengcelder ikke Ondt med Ondt. Af
Foreningen for forurettede krigsinvalider er vi Gang
paa Gang bleven behandlet grcenselost simpelt. Til Gengceld noevner vi dem ikke, eller dog saa lidt som muligt.
Det er den bedste Maade at svare dem paa. Jeg for
mit Vedkommende har aldrig spurgt efter, i hvilken Organisation krigsinvaliden horer hjemme; jeg har taget
mig af Sagerne, hvad enten han horte hjemme i denne
eller hin Forening, og er endda bleven solet til. Og jeg
tror ikke, vi skal fortfcetke paa denne Maade. (Hor!) Den
Vej, vi skal naa frem ad, er Saglighedens Vej, for det
skal nok vise sig, at vi i det lange Lob naar mere ad
den Vej end ved Fraser som dem, de Forurettede benytter sig af. Det skader mere end det gavner, og det
er i hoj Grad beklageligt. (Ja!)
Viggo Hansen omtalte
Arbejdet i Jnvalidencevnet.
Angaaende Tillcrg til Svcer-Invalider, da havde
Taleren faaet Medhold i, at den paagceldende Lovbestemmelse sigter kil to kategorier, hvilket havde haft til Folge,
at et beskedent Ekstratillceg til visse Invalider var kommen til Udbetaling.
M. H. t. Sporgsmaalet om Sygehjcelp, da havde
Taleren holdt paa, at Invaliden ikke skal vcere bundet
til at söge Lcegehjcelp i den By, hvor han er bosiddende.
Hans Opfattelse af, at der bor gives krigsinvaliden frit
Loegevalg indenfor et Omraade as 10 km, var nu tiltraadt.
Afgorelfen ligger hos Ministeren, men da baade Ncevn
og Raad skotter Tanken, vil den sikkert blive gennemfort.
Hvad angaar Bestemmelserne om Adgang til Speciallceger, da vil vi ikke vcere med til at afskcere Invaliderne
fra at söge den bedste Speciallage, de overhovedet kan
faa.
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af dem har slidt sig op for at faa Bornene i Vej. og
Sagernes Genoptagelse.
Det er nodvendigt, at der paa en eller anden Maade nu staar de saa tilbage med en alt for lille Rente. Det
skabes Muligheder for, at henlagte Sager kan blive gen er saa meget mere beklageligt, at Enkernes krav ikke
optaget til fornyet Behandling. I Tyskland har man har kunnet efterkommes, som der samtidig oplyses, at der
vedtaget en Lov, der skaber saadanne Muligheder. Der nu paa kontoen „Borneforsorg" er sparet 200 000 kr.
sker hos os vedvarende Uret overfor krigsinvalider, som Det er beklageligt, at vor Sag af en Del af pressen udefter de nugceldende Bestemmelser ikke er i Stand til at nyttes sensationelt, med Udtalelser som: krigsinvaliderne
faa deres Sag genoptaget. Vi maa bort fra den lcege- forlanger nye Millionbelob. Vore krav er ikke ubeskedne,
videnskabelige Begrundelse som det eneste afgorende i saa de er berettigede.
Let nok.
Henseende, thi ogsaa det er kun en Teori, almen menneHorne. Ulkebol: Det er jo let nok at staa paa Taler
skelige hensyn maa tages med i Betragtning. Ud fra
disse Synspunkter har jeg gjort mit Arbejde i Invalide- stolen og sige Lovord om Hovedbestyrelsen. Og jeg skal
noevnet i de forlobne Aar. Efter som Tiden gaar, bliver intet have herimod, blot synes jeg, der kunde gores noget
det mere og mere klart, at bare vi fra forske Foerd havde mere for at give Offentligheden bedre Besked om vor Sag,
haft mere sagligt underbygget Grund at arbejde paa, vi derved vilde vi sikkert ogsaa kunnet have opnaaet siorre
vilde da have vceret videre i Dag end vi er. Dermed vcere Forstaaelse hos de sonderjydske Rigsdagsmand. Taleren
ikke sagt, at vi, som de Forurettede har gjort det, over fandt, at de penge, som ofredes paa den internationale
for Offentligheden skal fremdrage en Enke-Sag i alle dens Sammenslutning, kunde anvendes med siorre Udbytte til
Enkeltheder, naar den Sag ikke har den fjerneste med Oplysning for Offentligheden.
krigslidelse at gore. Derved gavner vi ikke, men skader
Lovgivernes Interesse.
vor Sag uopretteligt. Men hvor vi paa fuld saglig og
Inden Formanden derefter fik Ordet for at svare paa
tilstrækkelig underbygget Maade kan bevise Uretfærdig de forskellige Henvendelser, gav Forsamlingen Udtryk for
heder, der skal det gores.
(Stoerkt Bifald.)
sin Anerkendelse af Formandens Beretning ved at rejse
Forhandlingerne i Geneve.
sig.
Formanden var ligesom Viggo Hansen af den OpLcerer Thomsen, Haderslev, rettede ligeledes en Tak
til Formanden for hans Beretning. Det er ikke let at fattelse, at en Stromkcentring indenfor Invalidencevnet
voere Formand og heller ikke at vcere Bestyrelse. Det var foreftaaende, og det var saa en Frugt af det Arbejde,
sker at der paaduttes Formanden den Bebrejdelse — som var gjort gennem Aarene. For de nye Medlemmer.
ogsaa i pressen — at han udforer sit Arbejde af Noevn og Raad nu vil blive suppleret med. gcelder det
nationale Hensyn. Han har sorstaaet at sejle uden om imidlertid, at det er et stort Arbejde, de gaar ind til.
de Skoer, der saaledes er sat for ham, og det siger vi Formanden takkede Viggo Hansen og H. Mortensen for
ham Tak for. Om hans Optrceden i Geneve er der sagt, deres Arbejde i Ncevn og Raad. ITilslutning til Viggo
at der „laa nok andre Motiver bag" end blot dem, der Hansens Udtalelser gjorde Formanden Rede for den tyske
vedrorer Invalidernes Kaar. Vi protesterer paa det skar- Bestemmelse om Invalidesagernes Genoptagelse. Denne
peste imod den Art Antydninger. Hans Indsats er af Bestemmelse og dens Betydning ogsaa for vore Invalider
allerstorste Betydning for vor Sag og andre Motiver end har voeret forelagt Socialminister Steincke, men der er
dem, der sagligt vedrorer den, ligger ham saa afgjort ikke taget Hensyn til den.
fjernt.
Viggo Hansen har Ret i. at de Forurettedes Fore
Hvad Forhandlingerne i Geneve angaar, da har vi ning har skadet krigsinvalidernes Sag baade hos Myn
jo forgaves sogt at faa Myndighederne i Tale herhjemme. dighederne og hos Offentligheden. Det er i hoj Grad
Kan vi ikke det, maa vi fore den frem for det store Forum, beklageligt, at noget saadant har kunnet ske.
Det er rigtigt, hvad Horne siger, at Oplysning af
og det er Geneve, hvor vi lagde den i Hcenderne paa
Offentligheden og Stotte hos Rigsdagsmandene er af
den danske Udenrigsminister.
stor Betydning, og vil han sige os. hvordan vi skal boere
De sonderjydske Rigsdagsmand.
os af med det, skal vi omgaaende gaa i Gang med ArTaleren ncevnte Lovgivernes Stilling til den nu ved- bejdet. Vi kan jo ikke tvinge Rigsdag og Myndigheder.
tagne Invalidelov, idet han navnlig opholdt sig ved de Hvordan Interessen har voeret de soregaaende Aar ved
Forsigtighedshensyn, der var anvendt overfor den fra vi jo deraf, at vore Indbydelser til Aarsmodet paa en
nogle af Rigsdagsmandenes Side. Der er nogle af dem, kelte Undtagelser noer ikke er bleven fulgt. Derfor har
vi siger Tak for deres Indsats ved Lovens Behandling, vi heller ikke udsendt Indbydelsen i Aar. Landstingsder er andre, kil hvilke vi siger: Skam. Alle sonderjydske mand I. Moller og Folketingsmand pastor Schmidt har
Rigsdagsmand, af hvilke dog nogle har folt krigen paa voeret her, og vi takker dem for den Stotte, de har ydet
deres egen Pels. burde dog egentlig troede ind for vore os.
Krav; kan vi ikke finde Stotte hos dem, hvor skal vi da
Regnskabet.
söge den? Overfor de Nedskæringer, Invaliderne har
Medlemstallet reduceret.
voeret ude for, anforer man, at det almindelige prisfald
kassereren, Hans Mortensen, Haderslev, oploeste det
opvejer en Del af Tabet. Soetter vi Nedskæring og prisfald op imod hinanden, skal det nok vise sig at prisfal- reviderede Regnskab, som balancerer med 11 225 kr., og
sluttede med en Kassebeholdning paa 172 kr. I kontindet kun udgor en Brokdel af Tledskoeringsbelobet.
gent var indgaaet 2 771 kr. IStatstilskud var modtaget
De Fordele, den nu vedtagne Lov byder, er kun som 500 kr. Til Agitation var medgaaet 458 kr., til EiaLapper paa et gammelt klcede.
mac var brugt 661 kr., hvoraf dog de 500 Kr. var StatsDet er ingen Mening i, at de Efterladte vedblivende tilskud, i Tilskud til ..krigs-Invaliden" er udbetalt 1063
skal blive staaende paa de gamle Satser. Man maa dog Kr. Foreningens Formue udgor 8 000 kr. kontingenthuske paa, at Enkerne bliver celdre esterhaanden, mange restancer var ved Regnskabsaaret Slutning 955 Kr.
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Blomsterfondens Regnskab
balancer med 1855 kr. I Renter og Afdrag er indgaaet 1 372 kr. I Understøttelse er betalt i 7 Tilfoelde
190 kr. Udesiaaende Fordringer er opfort med 2724 kr.
Blomsterfondens Formue er paa 11 472 kr.
Kassereren oplyste, at Medlemstallet i 1931 var
gaaet tilbage med 110 Medlemmer; ialt var der nu 1 480
Medlemmer.
Eggert, Sonderborg, gjorde Rede for Medlemsbladets
Regnskab, der balancerer med 2 776 kr. og sluttede med
et Driftsoverskud paa 14 kr. —.
Efter en kort Droftelse godkendtes Regnskaberne.

Invalideloven droftes.

Ar. 3

Schmidt, Sonderborg, slog til Lyd for mere Oplys
ningsarbejde.
Hartkopf, Lognmkloster, beklagede ligeledes den mang
lende Forstaaelse fra Regeringen og Rigsdags Side.
Enkernes Sonner kunde faa Adgang til kursus paa Teknologisk Institut. Den sornodne Vejledning kunde indhentes gennem Taleren eller Hovedbestyrelsen.
H. Mortensen, sremhoevede, at det gjaldt om at faa
den nnvoerende Lov rigtigt fortolket. Tvivlsomme Sager
skulde man ikke voere bange for at tilsende Ministeriet til
Asgorelse.
Invalidekonsulent Jepsen, Haderslev, henledte Opmoerksomheden paa Invalidekontoret i Haderslev, der altid
var rede med Raad og Assistance.
Der blev endnu talt af Greve, Felsted, Brückmann,
Augustenborg, m. sl., hvorefter Formanden sluttede denne
Del af Droftelsen. Staten maatte skille Midler til Raadighed til Udlaan blandt Invaliderne.
Ikke bedre andre Steder
Naar Loven er bleven saa daarlig, udtalte Formanden, skyldes det i forske Roekke to Ting. For det forste den
almindelige Tendens til at skoere ned. som ikke alene er
fremme herhjemme, men som gor sig goeldende ogsaa
i andre Lande. Jo lomgere vi fjerner os fra Krigen,
des mere glemmer man sine Forpligtelser overfor krigsofrene. Saadan gaar det overalt, i Polen, i Frankrig
og ogsaa i Tyskland, desvcerre. For det andet skyldes
det den Skade, Fremgangsmaaden fra anden Side har
medfort, og den Omstcendighed, at vi ikke er samlet i en
altomfattende Organisation.
kontingentet til Hovedkassen nedsattes til til 20 Ore
for mandlige og 10 Ore for kvindelige Medlemmer.

Formanden indledede en Forhandling om den ny
Invalidelov, idet han ved en Gennemgang af de enkelte
Paragrafer gjorde Rede for de Forhold, m. H. t. hvilke
Foreningens Onsker var imodekommet og hvilke var blevet
uforandrede.
Der fulgte en lang Droftelse efter.
Fru Schultz, haderslev, takkede for den Stotte, Enkernes Sag var Genstand for fra de mandlige Medlemmers Side og opfordrede alle krigsenker til at melde
sig ind i Foreningen. Holder vi ikke sammen nu, naar
vi aldrig noget. Der rejses Mindestene for vore i krigen
faldne Moend, men hvad nytter det at rejse Mindestene,
naar de Efterladte sulter.
Viggo Hansen: De voesentlige Missornojelser ved
dette Mode kan samles i de Skuffelser alle soler over, at
Enkernes beskedne krav er bleven saa fuldkommen afvist.
(Hor!) Lovgivningsmagten bor fra dette Sted vide, at vi
ikke kan anerkende den Motivering, hvormed Enkernes
krav er bleven afvist. Jeg vil i Dag forbigaa de IndOpgor med de Forurettedes Organisation.
lceg, Landstingsmandene Jefsen-Ehristensen og Schaumann
Der er Beviser for, at den nye Organisation
var fremme med ved denne Sags Behandling, men jeg
tilstrceber national-politisk Splittelse.
vil dermed ikke give Lofte om, at det Standpunkt, de
har indtaget, dermed er glemt; det er bare gemt til en
Hovedbestyrelsen forlangte vedtaget en Beslutning om.
senere Lejlighed. Man kan have sin politiske Mening at ..krigsdeltagere og Efterladte, der staar tilsluttet Forom, hvad Staten er i Stand til at lose i disse Tider, eningen as forurettede fonderjydske krigsdeltagere og
men man kan ikke sagligt argumentere, som sket er her, Faldnes Efterladte ikke kan staa som Medlem af vor
naar Budgettet for Invalidernes Bedkommende udviser Forening".
en Besparelse paa 250,000 kr. Vi giver det Loste, at
Formanden motiverede kravet. Han understregede,
en af de -vigtigste Opgaver er en Forbedring af Enkernes at Formaalet maatte voere Samling, ikke Splittelse, SamKaar. Den Sag maa loses i en overskuelig Fremtid.
ling om Sagen uden Hensyn til partipolitiske og natioLigeledes burde der findes Udveje til Invalide- nalpolitiske Standpunkter. Det beskoeftiger vor Forening
sagernes Genoptagelse. Der er mange Tilfoelde, hvor sig ikke med, den er fuldkommen neutral. Men jeg har
en Genoptagelse er fuldt berettiget, og vi maa henstille Beviser for, — og kan fremloegge dem — at den ny
til Hovedbestyrelsen fremdeles at have den Sag for Oje. Organisation vil national-politisk Splittelse. Noget saadant
Taleren gennemgik ligeledes de nye Lovbestemmelser vil ikke blive taalt indenfor vor Forening, saa loenge jeg
og sremhoevede, at Abndringerne ikke var saa daarlige har med den at gore. Vi har at rejse vore krav over
endda, blok Viljen til ak udnytte dem var til Stede i for Danmark. Med Tyskland har vi i dette Stykke intet
Raad og Ncevn. Af de Fordele, den bod, ncevnte han, som helst at gore. Men fra den nye Forening har
Fremskridt paa Tilvcenningsteoriens Omraade, Paaanke- man henvendt sig til forskellige tyske Partier; man er
frist til Fremskaffelse af nyt Materiale, Mulighed for selvsolgelig bleven afvist. Tyskland har retsligt ingen
Forfkudsudbetaling, betydelige Forbedringer angaaende Adkomst til at blande sig i dette Forhold. Jeg vil endog
mene, at Tyskland ikke engang har moralsk Ret til at
Forceldreforsorgelsen m. m.
Fru Elley, Haderslev, gav ligeledes Udtryk for den blande sig i dette Sporgsmaal, saa loenge den tyske krigs
herskende Forbitrelse over, at Enkernes Onsker ikke var invalideforsorg er, som den desvcerre er i Dag. Fordi
vi ikke vil taale national-politiske Indblandinger er det,
imodekommet.
Christensen, Bcekken: Den ny Lov er i visse Hen- vi fra Hovedbestyrelsens Side maa krceve saadanne, som
seender bleven en stor Skuffelse. Det kommer for en stor ogsaa er Medlemmer af den nye Forening ekskluderet af
Del af, at de fonderjydske Rigsdagsmcend har svigtet, de vor Organisation.
Gude, Aabenraa, skottede Henstillingen, hvorefter
er for partibundne. Han takkede Hovedbestyrelsen og
Kravet om Eksklusionen vedtoges enstemmigt.
Viggo Hansen for den Indsats, der var gjort.
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Forskellige Andragender.
Det henstilledes til Bestyrelsen for Fremtiden af
okonomiske Grunde kun at sende en mindre Deputation
til Forhandling med Ministerier m. mere.
Et Forslag om Hjoelp til Fremskaffelse af Speciallcegeerklcering til saadanne, som ikke selv har Raad til
det. udsattes til nceste Aar.
Endvidere henstilledes til Bestyrelsen, snarest at söge
Forhandling med den statsanerkendte Sygekasse, for at
drofte Muligheden for Oprettelsen af et foelles Rekrea
tionshjem.
Et Andragende fra Aabenraa-Afdeling om at faa
udbetalt 2 kr. pr. Medlem af Blomsterfondens Midler
til Understottelse afvistes.
Forslag fra Vojens-Afdeling om, at Diceterne til
Fællesmodets Repræsentanter nedscettes til det Halve
maatte udgaa, fordi Vojens ingen Stemmeret havde.
Sommersicevne i Flensborg.
Det vedtoges at tage imod en Indbydelse fra den
slesvig-holstenske Krigsinvatide-Organisation om at deltage
i dennes Aarsstcevne i Flensborg den 26. Juni, muligvis
i Forbindelse med en Udflugt til Kollund. Stcevnet vil
blive transmitteret gennem Flensborgs Radio.
I denne Forbindelse oplyste Formanden, at en Hen
vendelse til den danske Radiofoniledelse om Udsendelse af
et Foredrag om krigsinvalidernes Forhold ikke havde
kunnet imodekommes.
De nye Medlemmer til Ncevn og Raad.
Man skred derefter til Valg af de nye Medlemmer til
Invalidencevn og Invalideraad. Foreningen indstiller
3 Kandidater. Til Raadet udpegedes som Nr. 1 Fr.
Andresen, 40 St. Nr. 2 Math. Petersen, Aabenraa 31 St.
Simonsen, Bolderslev, 31 St.
Til Noevnet indstilledes som Nr. 1 H. Clausen, Sonderborg, med 26 St. Nr. 2 H. Petersen, Sonderborg, 14 St.
Nr. 3 Lcerer Thomsen, Haderslev, 14 St.
Til Hovedbestyrelsen genvalgtes Formanden, Fr. Andresen, Tonder, Sekretceren H. Petersen, Sonderborg,
H.Hartkops, Logumkloster, ). Simonsen, Bolderslev. Suppleaut Fru H. Schultz. Haderslev og Revisor H. Jessen,
Haderslev.
Desuden valgtes Medlemmer til Bladudvalget. Det
blev overladt til Bestyrelsen at afgore, hvem der skal
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voere Redaktor af Medlemsbladet i det Tilfcelde, at
Clausen bliver Medlem af Invalidencevnet.
Modet sluttede derefter med Vedtagelse af Resolutionen og med et kraftigt besvaret Leve for Foreningen.
s

Resolution.
Vedtaget ved vort Fællesmode i Tinglev,
den 24. April dette Aar.
„Repræsentanter for samtlige 37 Lokalafdelinger for
Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes
Efterladte, der af Myndighederne anerkendes som den
eneste Organisation, der varetager de sonderjydske krigsbeskadiges Interesser, udtaler paa det aarlige Repræsen
tantskabsmode, afholdt i Tinglev, den 24. April 1932, sin
dybeste Beklagelse over, at der med de af Rigsdagen
foretagne 2Endringer af Lov Nr. 100 ikke er skabt nogen
som helst Bedring i Enkernes Forsorgetse. Ved ak rejse
det ene Mindesmcerke efter det andet for de i Verdenskrigen Faldne har det danske Folk bevist, at det i Taknemlighed og 2Erbodighed mindes krigsofrene, men hvorledes kan saa Lovgivningsmagten glemme disse Faldnes
Efterladte og lade dem sidde i daarlige kaar? Det bor
dog tages i Betragtning, at de fleste af disse Enker nu
har naaet en Alder, i hvilken man ikke kan forlange af
dem, at de skal söge deres Udkomme ved Arbejde; dertil kommer, at mange af disses Enkers Born, som sor
storste Parten nu er saa gamle, at de staar udenfor Borneforsorgelsen, dels er arbejdslose paa Grund af de vanskelige Erhvervsforhold og dels endnu staar midt i Uddannelsen og saaledes tynger Haardt paa Moderens Husholdningsbudget. Vel indser vi, at Forholdene for Tiden
er vanskelige, men dette rammer i allerhojeste Grad krigsofrene og vi formener, at der er Omraader, paa hvilke
der kan ske Indskrænkninger i det Omfang, at krigsofrene
kan faa deres priviligerede Fordringer opfyldt, at Forsorgen bliver saaledes, at de kan leve som Mennesker.
Repræsentantskabsmodet udtaler derfor enstemmigt Forventning om. at Regering og Rigsdag snarest muligt op
fylder de berettigede krav, som Enkerne efter de i Verdenskrigen Faldne nu gennem mange Aar har stillet.
Det bedste Mindesmcerke for de Faldne er at sorge godt
for deres Efterladte."

udbetales fremdeles efter denne Lovs Ikrafttrceden, indVekendtgorelse af Lov Nr. 100
til Forsorgelserne m. m. efter noervoerende Lov er fastsat.
af 29. ZNarts 1924 om Forsorgelse
Denne Fastsættelse har tilbagevirkende kraft fra
af militcere Invalider og saadannes Efterladte noervcerende Lovs Ikrafttrceden at regne.
i de ssnderjydfke Landsdele, saaledes som
De i Henhold til Lov af 1. December 1920 udbetalte
Belob fradrages ved en eventuel Efterbetaling. Er de
denne er cendret i Henhold til Lov
i Henhold til ncervcerende Lov fastsatte Melser mindre
af 4. April 1932.
Fortsat end de hidtil udbetalte, indtrceder Nedsoettelsen forst med
§ 44.
Til de for denne Lovs Ikrafttræden anerkendte Invalider, der fremtidig faar deres Forsorgelse beregnet
efter Bestemmelserne i § 6, ydes der desuden — uanset
Erhvervsindskromkningens Storrelse — et soerligt Tillceg,
der for det forste Aar ester denne Lovs Ikrafttræden
udgor et Belob af 180 kr. og derefter afvikles med
24 kr. aarligt.
8 45.
De Forsorgelser, der udbetales i Henhold til Lov
om midlertidig Understøttelse m. m. af 1. December 1920,

Udlobet af den Maaned, i hvilken den nye Fastsættelse
af Forsorgelsen er meddelt vedkommende.
Efterbetaling i Henhold til noervcerende Lovs Beftemmetfer kan ikke finde Sted for Tidsrum, der ligger
forud for denne Lovs Ikrafttrceden.
§ 46.
Enker og Born efter tidligere værnepligtige Officerer
og saadanne Enker, der paa Grund af den afdode ALgtefcelles Erhvervsindtægt efter de hidtil goeldende Regler
har oppebaaret et scerligt Forsorgelsestillceg, skal vedblivende kunne oppebcere dette. Tillcegets Storrelse fasiscettes
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i hvert enkelt Tilsoelde af Invalidenoevnet under Hensynkagen til vedkommendes okonomiske Forhold og kan ikke
overstige 2/z af de i § 23, jfr. § 31, for krigsenke- og
Krigsborneforsorgelsen fastsatte Belob.
8 47.
Personer, der efter de hidtil goeldende Regler har
oppebaaret Aorsorgelse, men efter noervcerende Lovs
Bestemmelser vilde vcere afskaaret derfra, kan vedblivende
oppebcere Aorsorgelse. Denne maa dog ikke ndgore et
storre Belob end det, der svarer til den Aorsorgelse, der
efter ncervoerende Lov oppebceres af Personer, der ncermest maa ligestilles med disse. Rye Aorsorgelser af de

noevnte Arter eller Aorhojelser af samme kan kun ydes,
uaar noervoerende Lovs Betingelser er iagttaget.
§ 48.
(Bortfaldet ved Lov af 4. April 1932).
8 49.
(Denne Lov troeder i kraft den 1. Juli 1924. Samtidig ophcxves Lov Nr. 740 af 1. December 1920 samt
Lov Nr. 658 af 15. December 1920).
Loven af 4. April 1932 er traadt i Krast den 1. s. M.
Socialministeriet, den 4. April 1932,
(Slut.)
Steincke.

Fra Hovedbestyrelsen

Tandslet Afdeling

Meddelelse.

afholder Generalforsamling, den 11. Juni 1932, Aften
kl. 8 i Ertebjerg Kro.
Dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Valg.
4. Sommerstævnet.
5. Eventuelt.
Til Stede kommer Hovedbestyrelsens Medlemmer,
Hans Petersen og Hans Clausen, Ssnderborg.
Bestyrelsen.

Efter at vor Organisation har indstillet Redaktor
Ar. Andresen, Tsnder, som Nr. 1 til Medlem af Invatideraadet og samtidig indstillet kontorist H. Clausen
Ssnderborg, som Nr. 1 til Medlem af Invalidencevnet,
meddeles der officielt:
Ved kongelig Resolution af 9. ds. er Raadmand
Ar. Andresen, Tender, beskikket til Medlem af Jnvalideraadet for de ssnderjydske Landsdele.
Socialministeriet har under 12. Maj 1932 beskikket
kontorist H. Clausen til Medlem af Jnvalidencevnet
i Ssnderborg. Endvidere har Socialministeriet beskikket
Overlcege Ekkert Petersen, Ssnderborg, til Medlem af
Jnvalidencevnet.

j

Ssnderborg Afdeling

afholdt ordincert Medlemsmode, den 4. Maj hos Kam.
Oehlers, perlegade.
Formanden kobmand Asmus Petersen aabnede ved
godt 8 Tiden Modet og bod de modte Medlemmer velkommen. Den af Bestyrelsen fremsatte Dagsorden blev
godkendt. Efter at Forhandlingsprotokollen fra sidste
Generalforsamling var oploest og godkendt gik man over
kil Behandling af selve Dagsordenen.
Max Moller var forske Taler. Han gav en Beretning fra de to sidste afholdte Delegeretmoder indenfor
Amtsorganisationen. Formanden aflagte derncest en udforlig Beretning fra Fællesmodet i Tinglev den 24. April.
I den efterfolgende Diskussion, ankede man over, ak der
ikke var blevet taget Hensyn til Enkesorsorgelsen, til Trods
for, at det var blevet lovet, at man vilde stille sig velvillig overfor Enkernes Onsker, da man syntes at Enkernes krav var vel begrundede. Begge Beretninger
toges til Efterretning.
Derefter blev Ordet givet til Sekretceren, der gav
nogle Oplysninger vedrorende 2Endringer i den nye Lov.
Der rettedes under den efterfolgende Drofkelse en Del
Sporgsmaal til Sekretceren, som denne besvarede. Efter
at endnu en Del Foreningssager var behandlede sluttede
Formanden Modet ved 11 Tiden.

Vekendtgorelse.
De Medlemmer indenfor Augustenborg Afdeling, der
onsker at tage Del i Udflugten til Kollund, Sondag, den
26. Juni d. A., bedes til senest den 15. ds. at melde sig
hos Næstformanden Kam. Jorgen Brückmann, Augustenborg.
Bestyrelsen.

j

Livsmod.
Et Eksempel paa, hvad der kan udrettes ved Fore
tagsomhed, Viljekraft og en rigtig Vurdering af egen
Dygtighed.
Unge Huschen var i 1918 Officer i den belgiske Hoer
da han blev ramt af en eksploderende Granat, kirurgerne nolte med at foretage noget i dette kaos af knuste
Lemmer og iturevne Muskler, som var tilbage af den for
faa stoerke og livsglade Ungdom. Vilde det ikke vcere
Synd imod selve Livet, om man sogte at holde Liv i
denne Ruin af et Menneskelegeme? Da Hortes en Stemme
fra den formlose, blodende Masse: „Glem ikke mine
Herrer, at ethvert Menneske har Ret til at leve." Ru var
det ikke lomgere tilladeligt at nole. Loegerne tog fat paa
Arbejdet, begyndte at kcempe med Doden og med den
unge Mand og sejrede.
Men hvad havde ikke denne Sejr kostet? Begge Ben
var amputeret nedenfor knoeet, venstre Underarm var
borte, paa hojre Haand var bare Tommelfingeren og
en Del af pegefingeren tilbage, og Ojnene vilde aldrig
mere faa Lov til at skue denne Verden. Et trosielost
Syn!
Men vor Helt fattede snart Mod igen. Med sin
eneste friske Finger han havde i Behold, skulde han loese
Blindeskrift. Med den skulde han mestre Skrivemaskinen.
Og det lykkedes. Han gjorde mere endda. Efter skor
Anstrengelse, efter meget Arbejde og megen Ovelfe var
han i Stand til at gore sig uafhomgig af fremmed Hjoelp.
Nu kan han klare sig uden Bistand. Takket voere en
Slags kncesiovle, som han selv har tomkt ud, gaar han
endog paa Trapper. Han er igen en fri Mand og kan
tillade sig at dromme om Hjem og Familielykke.
Aarene gaar. Vor forhenværende Officer har fundet en elskende og elsket Hustru som har skcenket ham fire
Born. Trods alt er hans Liv bleven lyst og gloederigt.
Men krigsinvalidens pension er ikke saa rigeligt tilmaalt
den er ikke stegen i Forhold til Familiens Aorogelse. At
sorsorge fire sultne Bornemunde, og sorge for seks Menneskers Underhold betyder ret store Udgifter. Men Huschen
taber ikke Modet.
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Han vil gore hvad andre Mennesker ogsaa maa gore:
Han vil arbejde. Vi undres hvad skal en kunne udrette
med et Legeme uden Ojne og uden Lemmer! Alen for
Huschen synes Tanken fuldkommen naturlig og logisk,
hvorfor skulde han ikke f. Eks. kunne blive Handelsrej
sende? Efter en del Forsog beslutter han at blive RePräsentant for en eller anden Sproengstoffabrik. For
hans ftcerke og uudkuelige Energi maa alting vige.
Snart faar han Ansoettelse hos et stort Selskab. Ved
Hjoelp af en Skrivemaskine og en Telefon kommer han i
Forbindelse baade med Forretningsfolk og kunder. I
Automobil gennemkrydser han hele Landet. Og det er
tydelig at han har Fremgang med sig. Hvordan skulde
han ellers allerede kunne bygge sig et lille Hus?
Vi bojer os i dyb 2Erbodighed for denne Helt, som
er meget siorre i sin fredelige kamp for Tilværelsen end
han nogensinde har vceret under Verdenskrigen, da har
han fort et kompagni paa Fjenden, men kun faa er
blevet begunstiget med saa „viunderlige Gaver og Evner".
S. p.

En krigsfanges Flugt fra Afrika.
En deporteret tysk Soldat vendt tilbage
efter 16 Aars Strabadser.
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Z WMekonsulenklouloretsorHaderslev vy »gAml
°
Storegade 88 (Amkshuset) - Telefon 1092
°
?äer XriKsinvsliäer ox kalänes Merlaäte
o
gratis VHIeämnZ oZ kaaä i kentesaxer m.m.
o
kontortid 9—12 og 2—4, Lordag, 9—12

Z
o
°
°
°

til 59? c»A en 5 personers Oal^Ian^-VoZn
^olcler kor Osren til OaZens killiZste ?riser.
I^anAe ^urer ekter Overenslcomst
Hans Uetersen, L^erA^acle 25.
kebanälinZ
af (ZiZt, kcbias, ^U8kel-, I^ecl- oZ Knozlsliäel8er. I^lektri8ke
I^8baäe, Ns88aZe oZ L^ZeNmna8tik efter I^ssZeoräination.
^eälemmer af k^orsninZen for KriZ8be8kaäiZeäe p. p. og
äeres paarorenäe, bvor InvaliäenWVnet eller Lygekassen
ikke yäer noget VeäerlaZ for ovenanførte l^iäewer, kan veä
^orevi8ninZ af äere8 Neälem8boZ faa Lebanälinger efter
Aftale.
ti.
- ^Wgeautori8eret Nassor - HAI)^k^8l^^V
Raffet 34

Han stod opfort paa Mindestenen for krigens Faldne.
Borgmesteren i Byen Endingen i Schwarzwald har
i Aftes fra det tyske Generalkonsulat i Neapel modtaget
et Telegram om. at en tysk Soldat ved Navn Oskar
Daubmann efter 16 Aars Strabadser som fransk krigs- W
pladser, hvor vi endnu ikke
M
fangne i Afrika er ankommet dertil.
D
^ reprcxsenteret til at optage Ordrer paa
I
Oskar Daubmann, hvis Forceldre stadig lever og
Sloni8terlsz ox -Xnoläe Z
noeslen brod helt sammen af Gloede ved Efterretningen, I Usvetrg
ftaar opfort paa sin Fodebys ZMndesmoerke over Faldne M Enhver Haveejer er Kober. Stor provision, kun prima ^
ved Sommeslaget 1916.
W
Varer leveres. Bestillingslister m. m. gratis. Ncermere ved
D
Det viser sig nu. at han dengang kun blev Haardt ^ Henvendelse til Anton vielsen
«s ^«eksport Alminäe
D
saaret og kom i fransk Fangenskab. Da han under et
Flugtforfog slog en Vagtpost ned, idomtes han til 20 Aars
Tugthus og deporteredes til Afrika.
Efter en 5000 kilometers lang INarch til kysten
Hleääelelse kra Invaliäensevnet
lykkedes det ham at komme om Bord paa et Skib, der
gik til Parlermo. hvorfra han altfaa tog til Neapel. Da
Kon8ultation kor militsers Invalider og 8aaäanne8 efter
han naaede hertil havde Strabadserne taget saa Haardt
paa ham, at han var Doden ncer.
ladte samt k^enteansoZere vil af en l^IäsenäinZ fra >lWVnet8
Kontor i ^uni ^Vlaaneä I9Z2 blive afbolät i:
tisäersleV, Amtskuset,
Indsendt Digt.
äen 2., 9.. 16. 23. oZ 30. Kl. 14^.
Aabenraa, Sygekassens Kontor, SsnäerZaäe l2,
Haderslev, den 19. April 1932.
äen 7., 14.. 21. og 28. Kl. 14^.
Lyt stille.
I'snäer, Amtsbuset, äen 13. oZ 27. Kl. 14
Lyt, lyt. lyt stille,
l'inzleV, ^inZleVbus, äen 22. Kl. 16^5
sagte rinder Aaen gennem Dal og Enge.
I^sZumkloster, ttotel koMl, äen 8. Kl. 15
Gennem haarde Jord den Vej sig baner,
I'oktlunll, k^rosck' ttotel, äen 17. Kl. 14.
altid, altid Aaen rinder,
ksääinZ, ttotel koääinZ, äen 11. Kl. 14 M.
indtil den brat i Havets store Dyb forsvinder.
Invaliäer og efterlaäte, samt l^enteanssZere, 8vm sn8ker
at Zore LruZ af äisse Kon8ultationer, maa 8ene8t 2 ÖaZe inäen
Lyt, lyt, lyt stille,
äen Dato, paa bvilken äe aöter at Zive ^Isäe, meääele InvaliäeLivets Aa saa hastig rinder;
nssvnet i LonäerborZ, til nVilken Konsultation äe agter at
Zive ^säe, for at Veäkommenäe8 Akter kan blive meäbraZt
Blomsterhaver, storme Skove;
til Kon8ultationen.
paa sit Lob er lagt tilbage.
Konsultationerne — Veä bvilke äer ikke er I^ejllZliell
Se. den iler, den har ingen Stunder;
til st bliVe lseZeunäerssZt — afboläe8 kun, for 8aaviät ^sevnet
Livet er kun kort, snart mit. snart dit
rettiäiZt moätaZer Anmeläel8er til samme.
i Evighedens store Dyb udrinder.
Invali^ensevnet.
Jens Kongsted.
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Vor Lroderorganisation »I^eicl^slzund der XriegslIescktädigten, Xriegsteilnelnner und Kriegerlnnterdliedenen« Oau 8ck»1esvvig-Holstein akkolder lørdag,
den 25. og 8ond3g, den 26. Juni 19?2 sin»(?ÄUt3g«
i klenskorg.
I kordindelse med »Qautag« arrangeres 6er et
ksellesstsevne
c^en 26.
/9^2
og vore t^slce Xammerater l^ar indbudt vor Orga
nisation til 3t deltage i dette 8tsevne.
»^eicbsdund« er ^o den Organisation, ak kvillcen
vor Organisation er rundet, indtil 1920 bar vi til
fort »Keicksbund«. Vi bar stedse staaet i Xontal<t
med vor t^ske Lroderorganisation, der bar vseret
os til stor I^l^tte med Kaad og Vejledning i alt
vedrorende Xrigsotrenes korbold. Vi staar derkor
i 8tor ^a^nemmeligbedsgzeld overfor denne, der
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ogsaa stedse bar vist vor Organisation 8^mpati ved
aarligt at sende 8ine bedste ^eprzesentanter berop
som dalere ved vore 8ommerstsevner.
Delegeretmodet i tinglev, den 24. ^pril d.
besluttede derkor ogsaa, at vor korening il<l<e slculde
akbolde noget 8ommerstXvne, inen at vi i saa 8tor
I^dstrselcning 8orn muligt slculde deltage i 8tzevnet
i Flensborg. — Der er tilstillet de enlcelte I^ol<a1akdelinger nsjagtige Oplosninger orn bele ^.rrangeinentet. Medlemmerne opkordres berved til at deltage.
kXllesstsevnet sl<al vsere I^dtr^lc kor, at der i
denne ^id, der l<rsever 8amling og 8ammenbold i
alle livets korbold, er en ^luligbed kor 8amling,
bvis Kare alle er bes) seiet ak den rigtige ^and, ak
Xammeratskabsaanden? I.ad 08 vi8e den gamle
Xammeratsl^absaand! Vi8 at vor Organisation bar
8t^rlce ved at mode talrigt i klensborg, den 26.Iuni.
hovedbestyrelsen.

der Xriegsbescbädigten, Xriegsteilnebmer und Xriegerbinterbliebenen
Qau 8cblesvvig - Holstein - Mamburg 15, I^agelsvveg 161.
^

/9^2

^a^esoränun^: 1.
I. Lrökknunß äe8 (Z^utaAes 9 I_?kr vormittaß8 äurck kantarenkläser. 2. Leßrükunß83N8prÄcI^e äe8 (ZauvorÄt^enäen, Kam.
L 0 rn, unter ^litvirlcunß äe8 L^orvereins?1en8t?urZ. ?.
alä
äer I^eitunZ äe8 (IÄutaZes. 4. V^akl äer ^ussc^üsse : s) ^ur
?rükunZ 6er ^lanäste. d) Xur LrleäiZunZ 6er sociÄlpolitiscken
/^nträZe. c) !?ur LrleäiZunZ äer OrAAnisationssnseleZenlieiten,
>>leu^vÄ^1 cies (ZAuvorstZn^es un6 6es laZunAsortes 6es n^clisten QautAZe8. 5. Qesckaktsderickt, kerickterstÄtter: K^mersä
8ckmeäemÄNN. 6. KÄ88enberjckt. Lerickterstatter: X^mersä
8Kov. 7. Bericht äer Kevi8vren, Lerickterswtter: Xamersä
^unZe. 8. ^usspraclie üder cäie öericllte. 9. 8c^1uk>v0rte
6er Lericliter8tatter.

,,Deutscbes Haus" - Llauer 8aal
^Vlitta^spsuse.
10. Lerickt äe8 /^U88ckn88e8 ^ur ?rükunZ äer ^anä^te. 11.
Lerickt äe8 ^U88ckn88e8 kür 0rZÄni8Ätion83NAe1esenkeiten.

12. V^aklen.

l'sAesoränun^: 2.

1. k!röKnunA 9 I^kr vormittag. 2. Oer Ksmpk äe8 Keic1i8dnnäe8 in äer Kri8e. I^ekerent: K^m. kkänäner, Lerlin.
Z. Lerickt äe8 ^U88ckn88e8 ^ur LrleäiZunß äer 8oci3lpo1iti8cken
^nträxe. 4. 8ck1uk3N8pr3c1ie.

?rütistüclc8pau8e.
1 I^lir (Iren^trek^en mit äen ^ameraäen 3U8 I^orä-8c^lle8>viß
auk äem Züäermzrkt in ?Ien8burZ: vie Internztion^Ie äer
Kries80pker. Keäner: Xam. ?r. ^näre8en, lonäern,
Kam. Or. (-. V^o1k8derA. ttzmburZ.

Aco^ctu»u»t ^üc
26. Juni 19Z2 (2. Ver1l3nd1ung8t3g)

der Ort8gruppe ?1en8l?urg

sin 24. u. 25.Juni irn
OewerI(8c1i2kt8^3U8
8c^1oL8tr3öe

9 I^l^r
10 ^Ikr

kreitag, den 24. Juni
3i?end8 8I^1ir im (Ievver^8c^A5t8li2U8 Lmpksnß <äer ZNZekommenen OeleZierien uncj (?38te.

1 I^llir

Tonnzkend, den 25. Juni
al?en68 8^ I^kr 1. ^1u8ikstücke.
2. ?roIoZ, Ze8proc1^en von krsu Leier.
Z. Ilieaterstück „Oiderk zc^all kreen"
LinÄ^ter Ze8pie1t von äer I^Iiec1er<äeut8c1ien
Lüline unter äer I^eitunZ von tierrn I^snäZeric1it8c1irelitor Or. ^3n8en.

Die ö^e«t5tc^e

Eftertryk af ..Krigs-Inoaliden" med kildeangivelse er tilladt.

2i/2^Il^r

^rokknung.
Kranzniederlegung auk dein Lkrenkriedl^ok. ^.n der Kranzniederlegung beteili
gen sicli Abordnungen de8 ^eic1»8l)undes
der Xrieg8de8cbädigten pp. und forenin
gen kor ssnder^dslce Xrigsbeslcsdigede
og kaldnes Lkterladte.
(^ren^trekken in Flensburg ^8uderrnarl<t).
Redner: Kain. kr. Andresen, londern.
Kain. Or. O. V^olksderg. »aindurg.
(Gemeinsame ^dtalirt mit einemvampter
nacl^ Xollunä. Dort Sommmertest.

wittt ciucc^ tie«

^

«AectcaHett^

Invalide
Medlemsblad
for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Ur. 4

Sen 1. Zull 1SZ?

g. Aargang

Forceldreforssrgelse
§ 25 i Lov om Forsorgelse af militcere Invalider og
saadannes Efterladte i de ssnderjydske Landsdele, saaledes
som den er cendret i Henhold til Lov af 4. April 1932
lyder nu saadan:
„Foroeldreforsorgelsen udredes under hensyn til det
okonomiske Tab, Invalidens Dod har forvoldt Forceldrene,
og udgor som Maksimum det i henhold til de gceldende
Regler om Udbetaling af Aldersrente for 65-aarige fast
satte Atdersrentebetob. Skonner Ncevnet, at Forceldrenes
Forhold er ganske scerlig vanskelige, kan det tilstaa dem
et Tillceg til Forceldreforsorgelsen paa indtil 25 pCt. af
denne.
har Forceldrene egen Indtcegt og Formue, sker Ara
draget i Forceldreforsorgelsen overensstemmende med Reglerne for Aldersrentens Beregning. Forceldreforsorgelsen
kommer ikke i Betragtning ved Fastsættelsen af det Indtcegtsbetob, der lcegges til Grund ved Aldersrentens Veregning."
Efter de indtil 1. 4. 1932 gceldende Regler bortfaldt
Retten til Forceldreforsorgelsen samtidig med og i samme
Omfang som Betingelserne for at nyde Aldersrente indtraadte. Det var altsaa saadant, at saasnart en Forcetdrerentenyder blev 65 Aar gammel, blev Forceldrerenten
inddraget og Rentenyderen blev henvist til ak söge Aldersrente.
Vor Forening har hele Tiden hcevdet, at det var
uretfcerdig at fratage de gamle Mennesker deres Forceldrerente paa et Tidspunkt hvor de maaske i de aller fleste
Tilfcelde netop var kommen mere og mere til at trcenge
til deres faldne Borns Hjcelp.
Foreningens krav om at gore Forieldrerenten uafhcengig af Altersrenten er ogsaa bleven stottet fra anden
Side og er i Formuleringen af de nugceldende Bestemmetser om Tilkendelse af Forceldreforssrgelse gaaet i Opfyldelse.
Forceldrerenten ydes nu ogsaa ud over Forcetdrenes
65de Leveaar naar de ovrige Bestemmelser og Tilkendelse
af Forceldrerenten ellers er opfyldte. Endvidere maa For

celdrerenten ikke tages i Betragtning ved Beregningen
af Aldersrenten.
Invalidencevnet regulerer nu alle Forceldrerenter og
der er sikkert allerede en hel Del Forceldre som har faaet
deres Forceldrerente tilkendt paany og andre har faaet
Forsorgelsen forhojet.
Meget vigtig er Bestemmelsen, at konimunalbestyrelserne ved Beregning af Aldersrenten ikke maa regne Forceldrerenten som Indtcegt og det henstilles til Medlemmerne
at vcere Foroeldrene behjcelpelig ved at opnaa den Aldersrente de har krav paa.
Hvis en 65aarig Moder efter en falden krigsdeltager, bosiddende i en Landkommune, f. Eks. kun har Aldersog Forceldrerenten at leve af, maa kommunalbestyrelsen
give hende den fulde Aldersrente paa maanedlig 31,50
Kr. Invalidencevnet beregner derefter Forceldrerenten
efter den Indtcegt hun har af Aldersrenten. I dette Tilfcelde vil der kunde tilkendes en Forceldrerente paa mdl.
18,25 kr. og Rentenyderen vilde have en samlet Indtcegt
paa mdl. 49,75 kr. Meningen med de nu gceldende Bestemmelser og Tilkendelse af Forceldrerenten er. at For
ældrene forst skal have Adgang til Aldersrente og der
ud skulde kunne tilkendes Forceldrerente, fordi de mistede
deres Born i krigen.
Naar en Forceldrerentenyders Forhold er scerlig vanskelig ved Sygdom eller lignende ydes der af Invalidencevnet et Tillceg til Forceldrerenten indtil 25 pCt. af
den Rente Vedkommende oppebcerer. Her er ogsaa en
Opgave for Foreningens Funktionerer og Medlemmer
at sorge for, naar en Forceldrerentenyder gennem Sygdom eller andre Forhold blwer vanskelig stillet, at der
bliver indgivet Beacering til Ncevnet om Tilkendelse af
dette Tillceg.
Der er sikkert ude i Landsdelen en Del Forceldre,
hvis Borns Vod i krigen har forvoldt dem et okonomisk
Tab og som af en eller anden Grund ikke har sogt om
Forceldrerente. Hvis disse Forceldre sidder i trange kaar,
maa Andragendet om Forceldrerente absolut nu indsendes
til Invalidencevnet i Sonderborg.
S.
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Gau „Schleswig Holsteins- Gaukag
i Flensborg
Den af „Gau Schleswig-Holstein des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen" afholdte
kongres i Flensborg i Dagene den 25. og 26. Juni fik
et interessant og udmoerket Forlob. Foruden de ca. 120
Delegerede var der modt Repræsentanter fra vor Forening foruden en Del andre Goester. Af Gcesterne noevner vi Regeringsraad knipping fra Forsorgelseskontoret,
Borgerrepræsentant H. Jensen. Raadmand Fr. Andresen,
Tonder. Desforuden var der modt en Del Medlemmer
fra Flensborg By. Den anden Modedag kog ca. 300
Medlemmer fra vor Forening Del i Modet. Sondag
Eftermiddag gik en Demonstration af krigsofre gennem
Byen ned til Dampskibspavillonen, hvorfra man med
3 Dampskibe tog til Kollund. I Demonstrationstoget deltog ca. 2000 krigsinvalider og Efterladte.
Vi refererer folgende fra Modet:
Modet aabnedes Lordag Formiddag med Fanfarebloesning. Derefter aabnedes Forsamlingen af Gauformand Born, Hamborg, der i hjertelige Ord bod kammeraterne fra syd og nord for Groensen et hjerteligt Vel
kommen. Han mindede derefter med smukke og velvalgte
Ord de i krigen faldne kammerater, medens Forfamtingen i dybeste Tavshed rejste sig.
Redaktor Fr. Andresen-Tonder, Formanden for „De
sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte",
overbragte paa dansk de hjerteligste Hilsner fra kammeraterne i Nordslesvig.
Derefter talte Formanden for «Reichsbund der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen Deutschlands", Kammerat E.Psändner-Berlin, der bragte Hovedledelsens Hilsen.
I en kraftig Tale tog han skarp Afstand fra- den nuvoerende Regering og Nazimoendene. Han udtalte bl. a.:
De nuvoerende Magthavere skal altid finde krigsofrene
vaagne og parate til at forsvare deres Ret og skotte deres
kammerater. Han udtalte: Vi er ikke en Flok Natvoegtere
eller Nathuer, men tyske Frontsoldater, der kroever vor
Ret lige saa fuldt som vi i sin Tid gjorde vor Pligt.
Bragende Bifald lod gennem den store Sal, da pfändner
sluttede.
Regeringsraad knipping fra Forsorgelseskontoret tog
derefter Ordet han talte om Forsorgetseskontorernes Sammenloegning i Slesvig oa Flensborg oa udtrykte Haabet
om et godt Samarbejde.
Borgerrepræsentant H. Jensen bod paa Formanden
for Borgerrepræsentationen, Direktor Bruhns Vegne velkommen til Flensborg. Det var en soerlig haard Tid
dette Stcevne faldt i. Ved Siden af de legemlige Lidelser maatte de krigsbeskadigede fole Understottelses-Nedskoeringens Haardhed.
Taleren ncevnede derefter Groensebyen og udtalte, at
kampen i Grænselandet efter 1920 var bleven fortsat, men
paa en forbilledlig fornem Maade. Der er aldrig anvendt
Vold. Andre Groenselande kunde hente et Eksempel her.
Hvis man alle Vegne noerede saa skor Agtelse for andre
som her, saa fandtes der ingen krig og ingen krigsofre
mere.
Schmedemann gav en grundig og udforlig Aarsberetning.
Siden Aarsmodet i Kiel i Marts 1930 har de potitiske Forhold i Tyskland forvcerret sig i ganske voesentlig
Grad. Lofterne til os er bleven svigtet. Der er deri
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mod indfort en Rcekke Nodforordninger som yderligere
har forringet krigsofrenes Levevilkaar.
Men trods denne Modgangstid er der oprettet 13
nye Afdelinger, med tilsammen 3000 nye Medlemmer.
Efter en Omtale af Organisationens indre Anliggender, regnede han grundigt af med de kammerater, der
havde vendt „Reichsbund" Ryggen, navnlig med dem,
der har tilsluttet sig Hitterbevoegetsen. Han udtalte med
kraftig Rost: Vi er parat til at optage kampen mod
Eventyreren Hitler og sine Papenheimere.
Han sluttede sin udfortige Beretning med „Glück auf
zum neuen Kampf."
Regnskabet.
Skov, Vergedorf, fremlagde Regnskabet, der balancerede med ca. 130,000 RM.
Beretningen og Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Estermiddagsmodet indlededes med, at Dirigenten
Born bod de officielle Goester fra Sonderjylland vetkommen.
De forskellige Udvalg afgav derefter Beretning og
fremlagde deres Beslutninger og Henstillinger til de forskellige Forslag.
Udvalget for de socialpolitiske Forslag, forelagde en
skarp Udtalelse imod Rigsregeringen, hvoraf et Soertryk
omdeltes til de Delegerede, og som vedtoges Sondag
Formiddag.
Derefter behandledes de ovrige Forslag ialt 61, som
alle tilsigtede en Forbedring af krigsofrenes Kaar.
Valg af Medlemmer til Bezirksbestyrelsen og Remsorer blev Genvalg.
Lordagen sluttede med selskabeligt Samvoer, Musik,
Prolog af Fru Bejer og et Teaterstykke i Gewerkschaftshaus' store Sal.
2. Dag.
Modet Sondag Formiddag fandt Sted i den store
Sal i „Deutsches Haus".
Gauformand Born aabnede Forhandlingerne med
at byde de nyankomne Goester fra Sonderjylland velkommen, og efter en stemningsfuld Orgelmusik afhentede en
Deputation bestaaende af Magistratsmedlem Haberland
og Byraadsmedlem Ole Petersen af Flensborg samt 8
tyske og 8 sonderjydske krigsinvalider og krigsenker to
smukke signerede kranse og begav sig til de faldnes
Mindesmoerke paa kirkegaarden, hvor de nedlagde
kransene.
Formand Pfändner, Berlin, talte over Emnet „Der
Kampf des Reichsbundes in der krise". I et ca. 2 Timer
langt ypperligt og veltilrettelagt Foredrag skildrede Taleren
krigens Grusomhed og den okonomiske, sociale og politiske Udvikling i Tyskland siden Verdenskrigens Ophor og
sluttede med at citere folgende Ord af Tysklands store
Digter Schiller: „O, schöner Tag, wenn endlich der Soldat
heimkehre in die Menschlichkeit."
At Taleren var i Kontakt med sine tilstedevoerende
ca. 1000 kammerater beviste det minutlange vedvarende
Haandklap, som bruste ham i mode, da han sluttede.
Der vedtoges enstemmigt en Udtalelse, hvori Forsamlingen paa det kraftigste protesterede imod den tyske Rigsregerings Behandling af Tysklands krigsofre og sluttede
med folgende Opfordring med Hensyn til det forestaaende
tyske Rigsdagsvalg.
For eller imod denne Stat goelder det den 31. Juli
1932!
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krigsofre, giv derfor ingen partier Eders Stemmer
som ikke alene er villig til at opretholde den republikanske
Stat; men som samtidig er villig til at give denne Stat
et socialt Indhold.
IMiddagstimen samledes ca. 2000 Deltagere i „Det
kyske Hus- Have og kl. 1 talte Redaktor Ar. AndresenTonder og Sagforer Wolfsberg-Hamborg.
Efter Opstillingen drog den store Skare af krigsofre
over Sondertorv, Holmen og Storegade til Skibbroen, hvor
de indskibedes i 3 Dampskibe og afsejlede til Kollund Strand
hvor tyske og'danske krigsofre afholdt foelles Sommerfest.
Efter at Skibene var lagt til og Deltagerne havde
taget Opstilling ved Landgangen, bod Amtmand RefslundThomsen velkommen og udtalte bl. a. folgende: Jeg har
den 2Ere og Gloede at byde krigsofrene fra Tyskland
og denne Landsdel velkommen til dette foelles Stoevne
paa dansk Grund. Vi modes her i foelles Bestræbelser
for Fredssagen, og vil virke for Fred og Forstaaelse
imellem Folkene. I, der kommer syd fra saavel som vi
er Fredsvenner og arbejder for en stor Samfundsfag.
Han onskede Reichsbund og den sonderjydske krigsbeskadigede Forening Held og Lykke i sine Bestroebelser for at
mildne Forholdene for de haardeft ramte og daarligst
stillede krigsofre.
Amtmanden henviste til, at ogsaa franske og kyske
krigsinvalider havde rakt hinanden Haanden overGroensen
hvilket maa anses som et gloedeligt Udtryk for Fredssagen.
Han sluttede med at udtale Haabet om, at det skonomiske Tryk som knuger hele Verden snart maa ophore
og bod et hjerteligt Velkommen til Danmark.
Pfändner-Berlin og Andresen-Tonder, takkede Amt
manden for hans hjertelige Velkomsthilsen, som Deltagerne
gav deres Tilslutning ved begejstret Haandklap.
Festen i Kollund var meget vellykket og blev en
voerdig Afslutning paa et behageligt Samvoer med vore
kammerater fra den store krigsoffersammenslutning i
Tyskland.
-!-i-

Aarsberetning fra Gaubeskyrelsen.
Seit unserem letzten Gautag in Kiel im März 1930
haben sich die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse
in Deutschland in starkem Maße verschlechtert, was auch
nicht ohne Einfluß auf die Versorgungsgesetzgebung gewesen ist. Wenn wir in kiel noch gewisse Hoffnungen
haben konnten, daß der Deutsche Reichstag seine wieder
holten Versprechungen, die Versorgung verdeutschen Kriegs
opfer abschließend zu regeln, durchführen würde, müssen
wir jetzt feststellen, daß nicht nur diese Versprechungen
nicht gehalten wurden, sondern daß darüber hinaus durch
eine Reihe von Notverordnungen erhebliche Eingriffe in
die Versorgung der deutschen Kriegsopfer vorgenommen
wurden. In diesem Zusammenhang soll nur daran er
innert werden, daß neben einer allgemeinen Rentenkür
zung auch den Kameraden, die bis zum 27. Juli 1930
noch keinen Rentenantrag gestellt hatten, durch die erste
Notverordnung der Reichsregierung die Mögligkeit zu
einer Rentenversorgung zu kommen, unterbunden wurde.
Diese Maßnahme der Regierung, in Verbindung mit einer
weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse,
die zur Folge hatten, daß die Zahl der Arbeitslosen
einen Umfang angenommen hak, wie sie bisher noch

(Gewinn-leiste der l'oinbola in Xollund
anläLlick des (?autaZes.
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25
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Die (Gewinner werden Zeketen, ikr 1.08 an den
(^Auv0r8t3nd in 1^3mI?urA.
16. I, einzu
senden.
Lin^anK des 1.08S8 wird der LetrÄA
sofort ^uAestellt.
Der (^auvorstand.
niemals verzeichnet werden konnte, haben selbstverständ
lich auch unsere Organisation in Mitleidenschaft gezogen.
Wenn trotzdem in der Berichtszeit in unserem Gebiet
15 neue Ortsgruppen gegründet werden konnten und in
der gleichen Zeit 2937 Mitglieder der Organisation zugeführt wurden, dann beweist diese Tatsache, daß die
Werbekraft unserer Organisation ungebrochen ist und auch
trotz der schwierigen Verhältnisse neue Mitglieder der Organisation zugeführt werden können. Um ein solches Ergebnis zu erzielen, war es selbstverständlich erforderlich
daß alle Funktionäre der Organisation restlos ihre Pflicht
taten. Dem Gauvorstand ist es ein Bedürfnis, auch an
dieser Stelle allen Funktionären in den Kreisen und in
den Ortsgruppen für die aufopferungsvolle Tätigkeit
seinen aufrichtigen Dank auszusprechen.
Wenn auch die Zahl der abgerechneten Beiträge
besonders im letzten Jahr zurückgegangen ist, so darf
doch festgestellt werden, das die Mitgliedschaft ihrer Organisation die Treue bewahrt hat; denn die Differenz
zwischen den sonst unter normalen Verhältnissen abrechnenden Mitgliedern und den jetzigen, erklärt sich daraus,
daß infolge der starken Arbeitslosigkeit ein Teil der Mitglieder von dem satzungsgemäßen Recht der Beitragsbefreiung Gebrauch machen mußte. Den veränderten Ver
hältnissen haben auch Bund- und Gauvorstand Rechnung
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getragen dadurch, daß die allgemeinen Beiträge durch
einen Beschluß der Reichskonferenz gesenkt wurden. Dieser
Beschluß ist auch von allen Ortsgruppen durch Senkung
der Ortsgruppenbeiträge weitgehenst unterstützt worden.
Zur Entlastung besonders unseres Sekretariates in
Kiel hat der Ganvorstand in Heide eine Geschäftsstelle
eröffnet, die durch zwei Kameraden verwaltet wird, die
für eine geringe Entschädigung die Arbeiten für das
Gebiet um Heide, soweit Verforgungs- und Fürsorgeangelegenheiten in Frage kommen, erledigen und gleichzeitig die Vertretungen vor der Spruchkammer in Heide
wahrnehmen.
Der von vielen Seiten erwartete Rückgang an Ar
beit infolge der Rotverordnungen ist nicht eingetreten. Es
muß im Gegenteil festgestellt werden, daß jetzt, nachdem
Reuanträge auf Versorgung nicht mehr gestellt werden
können und infolgedessen die Berufungen vor den Verforgungsgerichten zurückgehen müssen, der schriftliche Ver
kehr mit den Versorgungsbehörden, dadurch daß eine
Reihe von Rechtsansprüchen in Kannansprüche umgewandelt sind und im übrigen durch die Handhabung der
Bestimmungen für die Zusatzrente, erheblich größer geworden ist. Während der Berichtszeit waren in unseren
Büros 31448 Posteingänge und 41 735 Postausgänge
zu verzeichnen. Also erheblich mehr als in den vorangegangenen zwei Jahren.
Die Versammlungstätigkeit war in der Berichtszeit
besonders durch die abbaumaßnahmen der Regierung sehr
rege. Allen Teilnehmern der großen Protestversammlung.
die wir im April 1931 in Hamburg veranstalteten, um
gegen die beabsichtigten Rentenkürzungen und sonstigen
Verschlechterungen zu protestieren, wird der großartige
Verlauf noch in Erinnerung sein. Rund 10 000 Mitglieder
unserer Organisation waren aus Hamburg und der
näheren Umgegend zusammengekommen, um durch Straßendemonstration mit anschließender Kundgebung der Oeffentlichkeit zu zeigen, daß die im ..Reichsbund" organisierten
Kriegsopfer kein Mittel unversucht lassen, um den Kampf
für den Erhalt der bestehenden Versorgungsgesehe und
um eine Ausgestaltung zu führen. Wenn auch diese kundgebung, die gleichzeitig mit ähnlichen Veranstaltungen im
ganzen Reich stattfand, es nicht vermocht hak, alleVerfchlechterungen zu verhindern, so darf doch ohne Übergebung
ausgesprochen werden, daß ohne eine solche Protestaktion
unseres ..Reichsbundes" die Reichsregierung in ihren
Abbaumaßnahmen noch wesentlich weiter gegangen wäre
als schon jetzt. Auch nach Erlaß der Notverordnung im
Juli 1931 haben wir in allen größeren Orten unseres
Gaugebietes Protestverfammlungen gegen die Notverord
nung veranstaltet, die in den Kreisen der Bevölkerung,
die sich noch ein soziales Verständnis für die Lagen der
Kriegsopfer bewahrt hatten, nicht ohne Eindruck geblieben
sind.
Auch den Rundfunk konnten wir in der Berichtszeit
in den Dienst unserer Bestrebungen stellen. Leider ist es
nach den bestehenden Bestimmungen nicht möglich, im
Rundfunk solche Ausführungen zu machen, wie sie erforderlich wären, um der breiten Öffentlichkeit von der Einstellung der organisierten Kriegsopfer zu den gesetzgeberischen Maßnahmen Kenntnis zu geben. Jegliche Kritik
ist bei solchen Vorträgen untersagt, so daß die Referenten im Rundfunk sich darauf beschränken mußten, die ver
schiedenen Angelegenheiten, die Gegenstand dieser Vorträge waren, ohne Abänderungswünsche darzustellen.
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Die bisher gepflegte Zusammenarbeit mit unseren
Kameraden aus Rord-Schleswig konnte auch in der Berichtszeit weiter ausgebaut werden. Wir hatten wieder
in jedem Jahr Gelegenheit, an den Veranstaltungen der
Kameraden im jetzigen Dänemark teilzunehmen und wer
den anläßlich des Gautages diese Verbundenheit noch
stärker zum Ausdruck bringen können, weil es durch die
Zusammenarbeit beider Organisationen möglich ist, in
Flensburg ein gemeinsames Grenztreffen zu veranstalten,
an welchem nicht nur Vertreter beider Organisationen
teilnehmen, sondern die Mitgliedschaft, soweit die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse es zulassen, in großer
Zahl sich beteiligen wird.
Der Gauvorstand hielt in der Berichtszeit 25 ordentliche Sitzungen ab. Außerdem tagte der geschäftsführende
Vorstand allwöchentlich!. In 4 Konferenzen mit den kreisleitern wurden zu allen Angelegenheiten der Organisation
und der Sozialpolitik im Laufe der Berichtszeit Stellung
genommen. Außerdem nahmen Vertreter des Gauvorstandes an 365 Versammlungen und Kreistagen im gesamten Gaugebiet teil.
Die Vertretungen vor den 8 Spruchkammern der Versorgungsgerichte in unserem Gaugebiet haben in den
letzten zwei Jahren einen größeren Umfang angenommen,
als in den Vorjahren. Alle Vertretungen wurden wahrgenommen durch Angestellte des Gauvorstandes bzw.
soweit Heide in Frage kommt, durch die Kameraden
in der Geschäftsstelle in Heide. Durch diese Stellen
wurden in den Jahren 1930 und 1931 3134 Vertretungen wahrgenommen. 2 463 kamen davon zur Erledigung.
während der Rest zur weiteren Beweiserhebung vertagt
wurde. Von den endgültig erledigten wurden 673, gleich
27,33 pEt. mit Erfolg für die Antragsteller durchgeführt,
während 1504 gleich 61,06 pEt. abgewiesen wurden.
286 gleich 11,61 pEt. wurden zurückgezogen. Die verhältnismäßig große Zahl der zurückgezogenen Berufungen erklärt sich daraus, daß durch die Rotverordnungen
auch das Verfahren verschlechtert worden ist, sodaß ein
Teil der anhängig gemachten Berufungen nicht zu Ende
geführt werden konnte, und auf Grund der neuen gefetzliehen Bestimmungen zurückgezogen werden mußte. Wie
in den Vorjahren muß auch jetzt festgestellt werden, daß
an der Erfolgsziffer des Versorgungsgericht Schleswig
mit seinen Spruchkammern weniger beteiligt ist, als die
übrigen Gerichte, weil der soziale Geist, der auch den
Versorgungsgerichten innewohnen soll, außerhalb der
Provinz Schleswig-Holstein stärker ausgeprägt ist. Die
Hoffnung, daß durch die Änderung des Rekursverfahrens
das Versorgungsgericht Schleswig an der Erfolgsziffer
stärker beteiligt sein würde, weil über eine Reihe Angelegenheiten die Versorgungsgerichte endgültig entscheiden,
hat sich leider nicht bestätigt.
Auch in der Berichtszeit hat der Bundesvorstand
aus den Uberschüssen der Bundeslotterie Mittel für die
Erholungsfürsorge für Erwachsene und Kinder zur Verfügung gestellt. Wir haben in beiden Jahren Erwachsenen
und Kindern mit den Mitteln des Bundesvorstandes und
den Zuschüssen der Fürsorgeskellen einen Erholungsaufenthalt ermöglicht und zwar sind 8 Erwachsene in Brod
ten bzw. in dem Erholungsheim unserer Organisation
Christlessee untergebracht gewesen und 30 Kinder in Brodten bzw. Westerland a. Sylt.
Eine Angelegenheit ist stark, wenn nicht ganz ins
Hintertreffen gekommen, das ist die Durchführung von
Siedlungsvorhaben. Die Mittel für die Kapitalabfindungen
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sind dermaßen beschränkt worden, daß es schier eine UnMöglichkeit wurde, mit diesen Mitteln zu bauen. Die im
Etat vorgesehenen Gelder sind nie zur Verwendung ge
langt, weil infolge des starkens Geldbedarfs der Regiegung diese Mittel für laufende Ausgaben Verwendung
finden mußten. Darüber hinaus sind aber ein Teil derjenigen Kameradinnen und Kameraden, die vorher mit
Mitteln der Kapitalabfindung gebaut hatten, in eine
schwierige Lage gekommen, besonders die Kameraden, die
neben ihrer Rente noch Invalidenrente bezogen und mit
diesen Mitteln eben in der Lage waren, ihr Haus zu
halten, während nach Aortfall der Invalidenrente sich
für einen großen Teil der Siedler Verhältnisse ergeben
haben, die es ihnen unmöglich machen, ihren Besitz zu
erhalten. Es ist bisher nicht möglich gewesen, für diese
Kreise Mittel zum Erhalt des Siedlungsunternehmens
frei zu machen, so daß die früher so stark in den Vordergrund gestellte Möglichkeit, mit den Mitteln der Kapitalabfindnng zu einem Eigenheim zu gelangen, für einen
großen Teil der Siedler zum Unheil ausgeschlagen ist.
An dieser Stelle soll auch der presse in unserem Ge
biet für die geleistede Unterstützung der Dank abgestattet
werden. Wir haben zu unserer größten Freude feststellen
können, daß der größte Teil der in unserer Provinz erscheinenden Zeitungen von unseren Zusendungen, möge
es sich um den durch den Bundesvorstand gelieferten
Pressedienst, oder um unsere Notizen handeln, gern Gebrauch gemacht hat.
Von der bisherigen Geflogenheit, für unser Gesamtes
Gebiet von Zeit zu Zeit Konferenzen der Hinterbliebenen
einzuberufen, ist der Gauvorstand in der Berichtszeit abgekommen. Vielmehr haben in den letzten zwei Jahren
solche Veranstaltungen in einer Reihe unserer kreise stattgefunden. Auch von diesen Konferenzen darf gesagt
werden, daß sie bei den Hinterbliebenen Anerkennung
gefunden haben und daß diese Veranstaltungen mit dazu
beigetragen haben, das Interesse der Hinterbliebenen an
unserer Organisation noch mehr als bisher anzuregen
und zu festigen.
Uber unser Reichsbund-Echo haben wir in der Berichtszeit über Inhalt und Form keinerlei klagen gehört,
so daß der Gauvorstand annehmen darf, daß diese Zeitschrift die Anerkennung der Mitgliedschaft gefunden hat.
Wenn trotzdem der Gauvorstand beim Gautag in Alensbürg den Antrag stellt, das Organ eingehen zu lassen,
so veranlassen hierzu den Gauvorstand zwei Gründe. Zunächst ist der Gauvorstand davon überzeugt, daß in der
heutigen schweren Zeit, wo über all gespart wird, auch
innerhalb der Organisation gespart werden muß, wo es
am Platze ist. Aus diesem Grunde hat der Gauvorstand
Mitte 1931 auch eine Personalverminderung vorgenommen dadurch, daß ein Angestellter des Gaubüros zur
Entlassung kam. Der Gauvorstand glaubt, es verantWorten zu können, daß das Reichsbund-Echo eingeht,
weil unsere Bundeszeitung der ..Reichsbund" eine solche
Ausgestaltung erfahren hak, daß ohne Beeinträchtigung
der Übermittlung wichtiger Nachrichten an die Mitgliedschaft auf das Gauorgan verzichtet werden kann. Ueber
alle Angelegenheiten, die durch die Bundeszeituug vielleicht
nicht rechtzeitig der Mitgliedschaft zur Kenntnis gelangen
können, werden wir durch Rundschreiben diese entstehende
Lücke auszufüllen versuchen, so daß die Benachrichtigung
der Mitgliedschaft über wichtige Angelegenheiten keine
Unterbrechung erleidet.
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Es konnte bisher immer beobachtet werden, daß in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten, Organisationen, die sonst
keinen großen Zuspruch aus den Reihen der Kriegsopfer,
finden, Versuche unternehmen, für ihre Organisation Geschäfte zu machen. Geschäfte insofern, daß sie die durch
die allgemeinen Verhältnisse eingetretene Verbitterung
ausnutzen, um sich die Gefolgschaft der Mißmutigen und
Verärgerten zu sichern. So auch in unserem Gebiet haben der
..Reichsverband" und der ..Internationale Bund" Versuche
unternommen, dem ..Reichsbund" Mitglieder zu entziehen.
Es darf festgestellt werden, daß diesen Sirenenklängen
der Agitatoren anderer Organisationen unsere Mitglied
schaft mit ganz geringen Ausnahmen, nicht gefolgt ist.
Die Mitgliedschaft unserer Organisation hat den Wert
einer großen geschlossenen Organisation immer erkannt
und auch bewiesen, daß die schwersten Erschütterungen
es nicht vermögen, sie ihrem «Reichsbund" untreu zu
machen. Wir können mit Genugtuung feststellen, daß den
genannten Organisationen es nicht möglich war, mit
Ausnahme dort wo Verrat an der Sache der Kriegsopfer
die Ursache zum Auftauchen der Organisationen gewesen
ist, in unserem Gebiet Fuß zu fassen. An dem gesunden
Geist unserer Mitglieder sind alle diese Zersplitterungsversuche gescheitert und alle Versuche, dem ..Reichsbund"
Schaden zuzufügen, zusammengebrochen.
Neuerdings versucht nun auch eine politische Partei,
für sich die Kriegsopfer zu organisieren. Genau wie vor
ungefähr 10 Jahren die kommunistische Partei, versucht
auch diese, nämlich die Nationalsozialistische Arbeiterpartei
auf dem Wege der Zellenbildung dem ..Reichsbund" Abbruch zu tun und es ist uns nicht unbekannt geblieben,
daß das letzte Ziel dieser Zellenbildung sein soll, den
„Reichsbund" überhaupt zu vernichten. Mit zünischer
Offenheit haben Agitatoren dieser Partei zugegeben, daß
sie alles daran sehen werden, den ..Reichsbund" zu zertrümmeru. andererseits haben sie aber nicht den Mut,
offen den Kampf zu führen, sondern wie Maulwürfe den
Ackerboden zerstören, versuchen sie durch Zellenbildung
innerhalb des ..Reichsbundes" diesen auszuhöhlen. Erfolg
hat ihnen diese Tätigkeit noch nicht gebracht. Sie kann
auch keinen Erfolg haben, denn das Programm der
NSDAP., soweit es sich um unsere sozialen Angelegen
heiten handelt, enthält Bestimmungen, die sich nur wenig
davon unterscheiden, was vor dem Kriege als Versorgung
der deutschen Kriegsopfer betrachtet wurde. Jegliches
Mitbestimmungsrecht der Kriegsopfer bei ihren Angelegenheiten wollen die Nationalsozialisten beseitigen; denn sie
fordern Aufhebung der Versorgungsgerichte und des
Reichsversorgungsgerichtes. Eine soziale Fürsorge soll
es überhaupt nicht mehr geben, weil man glaubt, durch
Bewilligung eines Ehrensoldes an alle Kriegsbeschädigten,
die nicht im Beruf stehen, den Ansprüchen der deutschen
Kriegsopfer gerecht werden zu können. Nur mit Blind
heit Geschlagene werden den Forderungen der Nationalsozialisken nach einer anderen Versorgungsgesetzgebung
zustimmen können. Jeder Kriegsbeschädigte und jede
Kriegerhinterbliebene, die eine Besserstellung gegenüber
den heutigen Verhältnissen wünschen, können sich den
Forderungen der Nationalsozialisten gegenüber nur ablehnend verhalten. Was die Nationalsozialisten den deut
schen Kriegsopfern bringen werden, ist schwärzeste Reaktion. Die Zeiten, wo in Deutschland die Renten
bemessen wurden nach dem militärischen Dienstgrad und
nicht nach dem wirtschaftlichen Schaden, sind für die
Nationalsozialisten das Ideal einer Versorgung. Um
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diese Ziele durchsehen zu können, führen sie ihren skrupel
losen Kampf nicht nur gegen die deutsche Sozialpolitik,
sondern auch gegen den Hort der Sozialpolitik, gegen die
deutsche Republik. Die im „Reichsbund" organisierten
Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen haben schon
frühzeitig erkannt, daß sie ihre berechtigten Forderungen
nicht verwirklichen können in einem Staatswesen, wo die
große Masse der Bevölkerung ausgeschaltet ist von der
Mitarbeit am Staat, sondern daß die Erreichung der
Forderungen nur möglich ist, in einem freien Staat, wo
jeder Staatsbürger das Recht und die Pflicht hat, am
Ausbau des Staates mitzuarbeiten. Wir werden uns
diese Erkenntnis, die geboren ist aus den socialrückständigen Verhältnisse vor dem Kriege, auch durch die schön
sten und glattesten Reden der Volksbeglücker, die sich
Rationalsozialisien nennen, nicht rauben lassen.

Wir treten in Flensburg in einer schweren Zeit zusammen. Die Wirtschaft liegt am Boden. Das Heilmittel, sie wieder aufzurichten, ist bis heute nicht gefunden. Solche Zeiten sind für alle diejenigen, die verant
wortungslos dem Staat gegenüber sind, Zeiten, wo sie
für ihre Ziele Anhänger gewinnen können. Der Gautag
in Flensburg muß zu einem Markstein auch im Kampf
gegen diese dunklen Machenschaften werden. Er muß
in den Kreisen der Kriegsbeschädigten und kriegerhinterbliebenen in Schleswig-Holskein den Eindruck hinterlassen,
daß der ..Reichsbund" das Sammelbecken für alle Kriegs
beschädigten und Kriegerhinterbliebenen ist und daß nicht
rückschrittlich eingestellte Menschen das Heil bringen können.
In diesem Sinne wollen wir unsere Arbeit in Flensburg
aufnehmen und aus der Tagung den Mut für neue Arbeit schöpfen.

Forebyggelsens Plads indenfor
Invalideforsikringen.

Anvendelse af forebyggende Foranstaltninger ligger
saaledes indenfor Rammerne for Socialforsikringen, og
det maa endda fremhcrves, at forst den effektive Anvendelse af Forebyggelse gor Socialforsikringen fuldt rationel.
Alene det, at de af Socialforsikringen omfattede
Personer er forpligtede til at underkaste sig de indenfor
den enkelte Forsikringsgren egnede forebyggende Foran
staltninger, tilforer Socialforsikringen en etisk Vcerdi, ikke
blot ved at fastslaa, at der altfaa ikke kun er Tale om
at gore sit retmoesfige krav goeldende, og at den enkeltes Krav maa ses i Forhold til alle de forsikredes berettigede Interesser, men tillige ved at understrege, at der
af Hensyn til Forsikringens Midler, det vil sige, af Hensyn
til alle andre forsikrede maa stilles krav til den enkelte,
gaaende ud paa at faa Aarsagen til hans Fordring paa
Forsikringen ophcrvet.
Denne Forpligtelse til at underkaste sig forebyggende
Foranstaltninger af Hensyn til Forsikringen staar desuden
i Pagt med den forsikredes egne egentlige Interesser,
idet han naturligvis er langt bedre stillet, hvis hans
Stilling kan cendres saaledes, at han ikke lcengere opfylder
de Betingelser med Hensyn til Trangsaarsag, som Socialforsikringen normalt kroever. Og igennem dette Sam
menfald af Forsikringens og den forsikredes Interesser
foreligger der — i hvert Fald teoretisk — et sundt
Grundlag for at faa praktisk Resultat af forebyggende
Foranstaltninger.
Forebyggelsesideen falder desuden godt i Traad
med Hensynet til det almindelige krav om sund Okonomi,
som naturligt maa stilles til Forvaltningen af de bety
delige Midler, som Socialforsikringen angaar. Ikke
alene vil forebyggende Foranstaltninger kunne vcerne
Forsikringens Midler — og dermed er disse Foranstaltningers Hensigtsmcessighed i og for sig tilstrækkeligt begrundet — men de vil ofte tillige vcere i Stand til at
tjene videregaaende Hensyn og Interesser, idet Gennemforelfe af saadanne Foranstaltninger i sig selv indeholder
Mulighederne for at skaane Samfundshusholdningen for
Udgifter og tilfore den nye Vcerdier.
Tcenker man sig eksempelvis en Invaliderentenyder oplcert eller anbragt i Erhvervsvirksomhed, som
paagceldende fuldtud kan bestride, vil man se, at Gennemforetsen heraf ikke alene vil gavne Forsikringens
Midler ved at spare en Udgift til Rente og formindske
Risiko, men tillige vil medfore det samfundsokonomisk
set betydningsfulde Resultat, at en Person overflyttes
fra den Gruppe, som har Hjcelp til Underhold behov, og

As Povl HM. Zmt>. s. Znvalidesorsiknngsraadet.
Under den Udvikling, som har fort til Gengivelsen
af Socialforsikringslove, har Bestræbelserne vceret rettet
imod at slaa fast, at denne Lovgivning i Modscetning til
Forsorgslovgivningen hviler paa det saakaldte Retsprincip, det vil sige at den i Loven angivne Kreds af Per
soner har Ret til en bestemt Erstatning, saafremt vedkommende opfylder de fastsatte Forsikringsbetingelser og
har vceret Genstand for et efter ydre kriterier paaviseligt
Tab af den bestemte Art, som Loven foreskriver.
Dette, paa Aorsikringsgrundlag at tilsikre den ubemidlede Del af Befolkningen Erstatning efter faste Takster
og efter bestemte Trangsaarsager, har naturligvis maattet
voere en begyndende Socialforsikringslovgivnings umiddelbare Aormaal og maa fortsat voere et Hovedformaal
for denne Lovgivning.
Men den almindelige Anerkendelse af Retsprincipet
som Grundlag for Socialforsikringen betyder paa ingen
Maade, at der her alene er Tale om at tilsikre bestemte
Kredse af Befolkningen Adgang til at stille krav i Medfor af Lovbestemmelserne og faa disse fyldestgjort efter
de givne Regler. Tvoertimod medforer Anvendelsen af
Forsikringsprincipet paa naturlig Maade, at en Rcekke
Krav stilles til og Forpligtelser lcegges paa de forsikrede,
og denne Side af Socialforsikringslovgivningen maa ikke
overses, men derimod netop betragtes som Sidestykke til
Retsprincipet.
Anvendelsen as Forsikringsprincipet ^ og det i og
for sig uafhcengig af den Form for Midlernes Tilveje
bringelse, som i det enkelte Tilfcelde er valgt — forer
med sig, at der ogsaa af Hensyn til de okonomiske Byrder, som Forsikringen paaforer den enkelte og Samfundet,
i Lovbestemmelserne trceffes Foranstaltninger til Sikring
af, at Forsikringens Midler ikke unodigt belastes med
Udgifter. Da imidlertid Retsprincipet tilsikrer de forsikrede Erstatning efter fastsatte Regler i Anledning af en
bestemt Trangsaarsag, vil Hensynet til Forsikringens
Okonomi i Hovedsagen vcere indskrcenket til at söge Be
sparelser opnaaet paa den Maade. at Trangsaarsagen
soges fjernet, faaledes at Betingelserne for Opnaaelse af
Erstatning ikke kommer til Stede eller ophorer at vcere
til Stede, det vil sige, ak forebyggende Foranstaltninger
er Midlet til at veerne om Forsikringens Skonomi.
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tilbageføres kil den Gruppe, som kan tjene Samfundet
ved sin Arbejdsydelse.
Efter saaledes at have set, ak forebyggende Foranftaltninger har en naturlig og selvfolgelig plads in
denfor Socialsorsikringen, endda saaledes, videregaaende
Interesser end de strengt forsikringsbetingede samtidig
plejes, er det Hensigten her i korte Hovedtrcek at se lidt
noermere paa, hvilken Plads disse Foranstaltninger har
Haft, har og foreslaas at skulle have indenfor Invalideforsikringen.
Da Invaliditet ikke kan siges at vcere et usoranderligt Begreb, naar den scettes i Forhold til den invalideredes Arbejdsevne, saaledes som Invalidesorsikringsloven
gor det. idet en Rcekke Invaliditetstilstande kan paavirkes
ved Hjcelp as egen Behandling, maa man paa Aorhaand
vente, at forebyggende Foranstaltninger paa dette Omraade i Lovbestemmelserne har saaet en fremtrædende
Plads.
Den forste Invalideforsikringslov indskrænkede sig
imidlertid i det væsentlige til at give Regler om Helbredelsessoranstaltninger, som de forsikrede efter Lovens §20
var pligtige til paa Forlangende af Invalideforsikringslovens Direktion at underkaste sig, saafremt en truende
Invaliditet kunde afvcerges, eller indtraadt Invaliditet
hceves eller dog nedscettes under Trediedelsgrcensen. d.
v. s. saafremt der sorelaa invalidesorsikringsmcessig In
dikation for Zdelsen. I Bestemmelsen ncevntes alene
kur og Pleje, hvilket fortolkedes ikke alene som egentlig
Sygehusbehandling, men ogsaa omfattede Welse ^ x^m.
stige Lemmer og anden Specialbehandling. Gennemforelsen af disse Foranstaltninger sikredes ved Bestemmelsen i § 23, hvorefter Undladelse af at underkaste sig Behandling kunde medsore hel eller delvis Fortabelse af
Renten. Udover ncevnte Bestemmelse, der som ansort
omfattede alle forsikrede, det vil sige baade Rentenydere
og Ikke-Rentenydere, indeholdt 1921 Loven scerlige Bestemmelser om Foranstaltninger overfor Renkenydere,
Foranstaltninger, hvis Melse ikke var betinget af den
mvalidesorsikringsmcessige Indikation. Disse Bestemmelser vedrorte derfor ikke forebyggende Foranstaltninger i
egentlig Forstand, men maa ses som Udtryk for Onsket
om ved humane Foranstaltninger at komme de daarligst
stillede til Hjcelp. Bestemmelserne indeholdtes dels i
Lovens § 16, hvorester Invatidesorsikringsretten kunde
bestemme, at der skulde ydes Bandager, kunstige Lemmer,
Briller og lignende Hjælpemidler, der skonnes formaalstjenlige til at bode paa tilstedeværende Invaliditet, og
dels i Lovens § 24, hvorefter Direktionen for Invalideforsikringsfonden ester ncermere af Ministeren fastsatte
Regler kunde anvende et begrcenset Belob til vedligeholdelse af Bandager, evtl. til Nyanskaffelse samt til Oplcering til Fordel for Rentenydere.
Det karakteristiske ved 1921-Loven var, at den med
Hensyn til forebyggende Foranstaltninger lagde Hovedvcegten paa Helbredelsesforanskaltninger. medens den vedrorende andre mulige Foranstaltninger indstrcenkede sig
til at tillade Oplcering at Rentenydere, det vil sige af
de daarligste.
Denne Tilstand cendredes i nogen Grad ved den
nugceldende Lov Nr. 197 af 16. Juli 1927, der samtidig
forenklede Forvaltningen af de forebyggende Foranstalt
ninger, som henlagdes under Invalideforfikringsraadets
Forretningsomraade.
Det understreges, at Forebyggelse i egentlig Forstand
ikke er begrcenset til Helbredelsesforanstalkninger. men
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tillige kan opnaas gennem sociale Foranstaltninger. Den
nugoeldende Lovs § 20 omhandler Oplcering, kur og
Pleje, herunder Modtagelse af og Opovelse i Brugen af
Bandager, kunstige Lemmer, Briller, Sygevogne og andre
Hjælpemidler, og disse Foranstaltninger er de forsikrede
baade Rentenydere og Ikke-Rentenydere — pligtige til
at underkaste sig, saafremt Raadet stormer, at en truende
Invaliditet kan afvcerges, eller at indtraadt Invaliditet
kan nedscettes under en Trediedel, det vil sige saafremt
der foreligger invalidesorsikringsmcessig Indikation. Og
til yderligere Understregning af Vigtigheden af Oplcering
bestemmer Paragraffens tredie Stk.. at Raadet kan for
lange, at vedkommende skal tage Ophold ndensorHjemmet,
saalcenge en Oplcering varer.
En anden Landvinding for Forebyggelsesideen indeholdes i Bestemmelsen i § 24, Stk. 2, hvorefter der
kun kan udredes Belob til Arbejdsmaskiner o. lign. til
forsikrede og Rentenydere, saafremt invalideforsikringsmcessig Indikation foreligger. Tilmed nojes Loven ikke
med at hjemle Adgang til at ivcerkscette og bekoste fore
byggende Foranstaltninger, men tcenker tillige paa at
sikre de eventuelt ved Helbredelsesforanstaltninger og
Oplcering indvundne Resultater ved at trceffe Bestemmelser om Arbejdsanvisning for de forsikrede, jfr. Bestemmelsen i § 20, Stk. 3, hvorefter Ministeren bemyndiges
til efter Forhandling med Invalideforsikringsraadet at
virke for at skaffe Arbejde til de forsikrede i saadanne
Stillinger i Statens og kommunernes Tjeneste eller indenfor det private Erhvervsliv, som de paagceldende
skonnes egnede kil at udfylde. De sociale Foranstaltninger
er desuden nu ligestillet med de andre i § 20 ncevnte
Foranstaltninger, dels med Hensyn til Adgangen kil, saa
lcenge Foranstaltningen udenfor Hjemmet varer, efter
§ 22 uden Fattighjcelps Virkning at faa Hjcelp af vedkommende kommunale kasse til Underhold af de Per
soner, som de bevislig forsorger, dels med Hensyn til
Bestemmelserne i § 23 om Fnldbrydelse af Renke.
Endelig skal ncevnes, at Direktoren for Sygekassevcesenet i ZNedfor af § 17, Stk. 2 efter Forhandling med
Invalideforsikringsraadet i ganske scerlige Tilfcelde kan
bestemme, at der for fremtidig Rente forskudsvis udbe
tales en Rentenyder paa een Gang, saafremt invalide
sorsikringsmcessig Indikation foreligger. Herved aabnes
der i rene Undtagelsestilfcelde en beskeden Adgang til
Statshjcelp for Invalider
Loven indeholder desuden Bestemmelser om scerlig
Adgang til Hjcelp for Rentenydere, svarende til den
celdre Lovs Bestemmelser.
Endnu et Led er fojet til kceden af forebyggende
Foranstaltninger, idet Invalideraadek i Marks 1928 af
Sundhedsminister, Dr. med. Rubow er blevet bemyndiget
til at fremskaffe Oplysning om og udove vejledende Virksomhed — baade i lcegelig Henseende og med Hensyn
til Valg af Erhverv — overfor Born under 15 Aar.
Ikke mindsk det sidst fremdragne Forhold er fra et Forebyggelsesstandpunkt af megen Vcerdi og betegner desuden
et dristigt Skridt til Fordel for Forebyggelsesideen idet
Raadet har faaet Bemyndigelsen til Trods for, at Born
ikke er invalideforsikrede og derfor falder udenfor det
Omraade, som Loven formelt vedrorer.
Naar man alligevel har taget dette Skridt, er det i
Erkendelse af, at de yngste Aldersklasser, hvorfra Forsikringen hvert Aar saar Tilgang, egentlig maa opsattes
som hypothetisk forsikrede, og at eet paa ingen ZNaade
kan vcere Forsikringen ligegyldigt, hvorledes Tilstanden
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— baade helbredsmæssigt og erhvervsmæssigt — er i
disse Aargange. Alan er desuden klar over, at forebyggende Foranstaltninger i soerlig Grad har Udsigt til
gunstigt Resultat overfor de helt unge, som gennem rettidig Indgriben har en rimelig Mulighed for at blive
fort ind i Vaner, hvor Invaliditeten ingen eller saa godt
som ingen Rolle spiller i erhvervsmæssig Henseende.
Og endelig maa de noevnte Foranstaltninger overfor
Vorn siges at vcere Udtryk for Erkendelsen af, at det er
sund Okonomi at scxtte ind netop overfor de yngste. Og
ud fra et Forebyggelsesstandpunkt er det naturligvis rationelt at gribe ind overfor Ondets Rod og i videst
mulig Omfang söge at forhindre Tilgangen af daarlige
Risici.
Set i Forhold til 1921-Loven byder den gceldende
Lov paa betydelige Fremskridt vedrorende Forebyggelse.
Alens man tidligere saa at sige med Hoenderne i Skodet
afventede det Tidspunkt, da en Forsikret blev saa daarlig, at Betingelserne for Rentenydelse var til Stede, frembyder den gceldende Tilstand Mulighed for gennem Indsamling af Materiale om Forekomsten af invaliderende

Haderslev Afdeling
Foreningen for sonderjydskekrigsbeskadigede og Faldnes Efterladte, Afdeling Haderslev, afholdt Medlemsmode
Torsdag Aften den 9. Juni hos Gcestgiver H. Mortensen,
Tlorregade.
Modet aabnedes kl. 8 der var da modt ca. 40 Deltagere. Formanden bod velkommen og oplceste Dagsordenen som blev godkendt. Han gav derefter Ordet til
Sekretoer Jepsen til Oplcesning af Protokollen over de 2
sidste afholdte Moder. Protokollen blev enstemmigt godkendt. Derefter gav Formanden kammerat Zimmermann
et kort Referat af Delegeretmodet i Tinglev, og henviste
iovrigl til det udforlige Referat i „krigs-invaliden".
Tlcesie punkt paa Dagsordenen var Droftelse af Sommerskoevnet i Flensborg den 26. Juni.
Indbydelsen til Sommerstævnet er udgaaet fra vor
Broderorganisation «Reichsbund der Kriegsbeschädigten.
Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen, Gau Schleswig-Holstein", as hvem hele Stoevnet er arrangeret. Vi
havde derfor paa vort Mode kun at kage Stilling til.
hvorledes og hvornaar Hen- og Hjemturen skulde soregaa.
Bestyrelsen foreslog at stille 100 kr. til Raadighed
til Befordring, dette blev efter en kort Droftelse vedtaget
og det blev derigennem muligt at scette Prisen for Henog Hjemturen til 2,— kr. pro Person. Befordringen
foregaar med Rutebiler, og det besluttedes at kore fra
Gravene Sondag Morgen den 26. kl. 7. Hjemrejsen skal
foregaa fra Flensborg om Aftenen, henholdsvis kl. 23.
24 og kl. 1.
Vort kassebud Herm. Paris kommer til Medlemmerne
med en Tegningsliste samt Program og Festkort. Festkortet som giver Adgang til hele Festen, indbefattet Damper
turen til Kollund og tilbage koster kun 1 kr., og er samtidig et Tombolalod.
Bestyrelsen henstiller til Medlemmerne at tegne dem
som Deltagere til Festen i saa stort Tal som muligt, for
at vi kan vise vore kammerater syd for Groensen, ak
vi siaar sammen med dem om vor fcelles Sag.
Efter at Emnet Sommersioevnet var uddebatteret,
droftede man Afholdelsen af en lokal Sommerfest, som jo
scerlig er en Fest for Medlemmernes Born. Nogle Med-
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Lidelser hos Born og unge Mennesker i Tide — eller i
hvert Fald tidligere end forhen - at kunne gribe ind
og derigennem hindre Indtrcedelsen af de Betingelser,
som berettiger til Oppeboerelse af Rente — til Glcede og
Gavn baade for de forsikrede og Forsikringens Midler.
Mens man tidligere alene kunne ivoerksoette Oplcering
overfor Rentenydere, altsaa overfor dem. som havde
mistet 2/z af Erhvervsevnen, kan man nu anvende dette
virksomme og egnede Middel overfor alle de forsikrede
saafremt invalidemcessig Indikation foreligger. Mens
man tidligere anvendte Belob til Bedring af Erhvervsevnen ved Hjcelp af kur og Pleje, Oplcering m. m. uden
at rore en Finger for at sikre det opnaaede Resulkat
gennem forsikredes Anbringelse i egnet Stilling, har man
nu Adgang til at söge saadan Anbringelse ivoerksal. Mens
man tidligere praktisk talt ikke raadede over Midler til
at yde en oplcert Arbejdsmaskiner er der nu Adgang til
at tilvejebringe saadanne. Og mens man tidligere ikke
kunde stille Midler til Raadighed til Start af Virksomhed, kan man nu i visse Undtagelsestilsoelde og med
stoerkt begrcenset Belob yde saadan Hjcelp.
lemmer var af den Mening at man burde se bort fra
denne Fest, da vi skulde til Flensborg, men Flertallet
stemte dog for at Festen skulde afholdes, da Bornene
nodig skulde miste den Sommersornojelse som de allerede
loenge har glcedet sig til. Det overlodes til Bestyrelsen
og Festudvalget at arrangere denne Fest.
Under Eventuelt overrakte Skydeudvalgets Formand
Kammerat Jorgen Ravn en flot Pokal til Foreningen,
som af en korporation af Foreningen var bleven vundet
ved Haderslev Skyttekreds' korporationsskydning i Sommer. De brave Skyttere fik et rungende Hurra.
Modet sluttede Kl. 101/2 med et kraftigt Leve for vor
Organisation,
h, z^eii.

Aleääelelse tra Invaliclensevnet
Kon8ultstion for militsers Invalider og 8ssäsnne8 efterIs6te 8smt f ?entesn8sZere vil si en l^äsenclinZ frs I^ssvnets
Kontor i ^uli ^Issne^ I9Z2 blive gfbolclt !:
Haderslev, ^mtsliuset,
clen 7., 14., 21. oZ 28. Kl. 14 -w.
Aabenraa, Z^Zeksssens Kontor, SonäerSsäe 12,
äen 5., 12., 19. og 26. Kl. 14»».
I'snäer, ^mtskuset» äen 13. oZ 27. Kl. 14 3<>.
l^inZIeV, 1"inZIeVkus, äen 20. Kl. 1616.
I^oZumkloster, ttotel

KoFsl, clen 6. Kl. 15^.

^oktlunä, k^rosck' Hotel, äen 16. Kl. 14.
KsäillnZ, Stotel ksääing, äen 8. KI. 143«.

Invsliäer og eiterlsäte, 8smt kentesn8sZere, 8vm on8ker
st göre VruZ st äi88e Kon8uItslioner, mss 8ene8t 2 vsZe inäen
clen l)sto, pss livilken 6e sZter st Zive Ns6e, meclclele Invalidensevnet i Lsn^erborZ, til liVilken Konsultation cle sZter st
Zive ^ocle, kor st Vec1liommenc1e8 Eliter lisn blive meclbrsZt
til Kon8ultstionen.
Kon8ultstionerne — Ve6 kvilke 6er ikke er l^ejüHlietl
til st blive IseZeun^ersoZt — sstioläe8
kor 3ssviät Xssvnet
rettiäiZt moätsZer ^nmeldewer til 8smme.
Invaliclensevnet.

.krigsinvaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg. kastaniealle6. St.; udkommer een Gang maanedlig. og koster 15 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af .Lrigs-Znoaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i F. C. Eggert- Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 245,

» .. . ^ >u

--' ' '' ^
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Medlemsblad

for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

-5» Sen 1. August 133? <6-

g. Aargang

Kam. Andresens Tale ved Sommerstcevnet i Mensborg
Sondag, den 26. Zum 1932.
Efter vaa Dansk at have overbragt Liamacs
Bestyrelses Hilsener til den store Forsamling, holdt vor
Formand, kammerat Andresen folgende Referat:

1) Die Herstellung und Förderung regelmäßiger VeZiehungen zwischen den Verbänden der Kriegsopfer und
früheren Kriegsteilnehmer aller Lander.

kransnedlceggelse paa „Fredshojen".

Kameradinnen und kameraden!
Die internationale Arbeitsgemeinschaft der Verbände
der Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer — die Ciamac,
abgekürzt nach der französischen Benennung „Conference
Internationale des Associations de ZNutiles de Guerre
et Anciens Combattants" hat unter Wahrung der partei
politischen Neutralität zum Ziel:

2) Die Vertretung der materiellen und geistigen Interessen der Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer.
3) Die tätige Mitarbeit an der Verbesserung der
Beziehungen der Völker untereinander und an der Wahrung
des Weltfriedens.
Organe der Arbeitsgemeinschaft sind die Iahresversammlungen, der Vorstand und das Sekretariat.
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Die Jahresversammlung besieht aus Vertretern der deutsche Regierung zu wenden mm Zwecke einer Interangeschlossenen Verbände. Ihr sind die Beschlüsse über vention bei der dänischen Regieruna Nack meiner Meidie allgemeinen Grundsähe der Aktien der Arbeitsgemein- nung bietet der klare Wortlaut des dänisch-deutschen Abschaft vorbehalten. Bisher wurden 7 Iahresversamm- kommen, keiner deutschen Regieruna. weder der iekiaen
lungen abgehalten, und zwar 1925 und 1926 in Genf, noch einer kommenden, eine Handhabe für eine solcke In
1927 in Wien. 1928 in Berlin, 1929 in Warschau, 1930 tervention. Zur Klarstellung der Sachlage möchte ick das
m Pans und 1931 in Prag.
ausdrücklich festgestellt haben.
^
)
5
Der Vorstand besieht aus 2 Mitgliedern aus jedem
Aber noch ein weiterer Faktor und zwar mit der
Staat; der Vorstand sorgt für die Durchführung der Ver- bedeutenske in der Versorgung entfaltet eine starke intersammlungsbeschlüsse. Er tritt grundsätzlich dreimal im nationale Zusammenarbeit und einen Austausch seiner
Jahr zusammen; seit 1925 wurden Sitzungen in Genf. Erfahrungen, nämlich die Ärzte. Auf Grund dieser inWien, pans, Berlin. Prag. Warschau. Stuttgart und ternationalen Zusammenarbeit der großen Organisationen
Genf abgehalten.
,
^
^ Ärzte sind verschiedene Theorien entstanden, von denen
Das internationale Sekretariat mit dem Sitz m Genf die Kriegsbeschädigten unmittelbar betroffen werden Ick
führt alle Verwaltungsarbeiten aus. welche ihm von der will nur die eine herausgreifen: „Die Theorie über die
Jahresversammlung oder vom Vorstand übertragen werden. Gewöhnung an den Zustand" die den krieasbeickäDie „Eiamac" besteht z. Zeit aus 26 Landesver- digten in allen Ländern ja sattsam bekannt ist
bänden m 11 verschiedenen europäischen Staaten mit
Nachdem also diese beiden hauptsächlichen Faktoren
einem Mitgliederstand von rund 3 Millionen.
in der Kriegsopferversorgung, die Regierungen und die
Neme Aufgabe ist es heute zu Ihnen über die Kriegs- Arzte, sich zur internationalen Arbeit zusammengefunden
opferversorgung zu sprechen.
hatten, und gewissermaßen - wenn ich mich ganz
In der Kriegsopferversorgung stehen die Staaten bezw. drastisch ausdrücken darf — eine geschlossene Front aeaen
Regierungen und die Kriegsopfer sich als Gegner gegen- den anderen Teil, die Kriegsopfer bildeten, was laq da
über. Es soll jedoch nicht behauptet werden, daß sie sich wohl näher und was wäre natürlicher gewesen, als das
immer als feindliche Gegner gegenüberstehen. Eine Tat- auch diese versuchten, zu einer gleichen Zusammenarbeit
sache ist es aber, daß m fast kemem Lande die Ver- zu kommen?«
sorgung und Fürsorge für die Kriegsopfer den berechDer Zusammenschluß mußte ganz zwangsläufig komtigten Forderungen entspricht. Ich verweise nur auf men, insbesonders da die Führer der großen krieasopewige Beispiele der letzten Zeit, auf die unerfüllt ge- ferverbände zu den Beratungen beim „Internationalen
bUebeuen Forderungen m Polen. Danemark, auf die Abeitsamt" als Sachverständige hinzugezogen wurden und
großen Eingriffe m die Versorgung in Deutschland sich hier kennen lernten. Sie standen sich zunächst, wie
und last not least auf den Marsch der Tausenden von nicht anders zu erwarten war, sehr kühl gegenüber Es
Kriegsteilnehmer zum „Weißen Hause" in Washington! war ja noch nicht recht lange her, seit sie sich mit den
Zwischen den Regierungen der verschiedenen Staaten Waffen in der Hand im Schützengraben gegenübergestanden
findet auf dem Gebiet der Versorgung wie auf vielen hatten. Sehr bald entwickelte sich jedoch ein gutes kameanderen Gebieten eine rege internationale Zusammen- radschaftliches Verhältnis, das im Lauf der Jahre beim
arbeit statt.
Diese internationale Zusammenarbeit der weiteren Sichkennenlernen zu einem starken FreundschaftsRegierungen geht zum Teil über das „Internationale Verhältnis geworden ist. Es bewahrheitet sich auch da
Arbeitsamt in Genf, das bekanntlich einen Bestandteil das Wort des großen indischen Dichters Taaere: Sick
des Völkerbundes bildet. Bei dem „Internationalen Ar- kennen heißt alles!
beitsamt" wird ein erschöpfendes Material über die KriegsSchon 1920 verlangten englische und deutsche Kriegsopferversorgung aus der ganzen Welk gesammelt und opferorganisationen. daß das Material über die Kriegso ^arbeitet.
opferversorgung in Europa beim „Internationalen ArbeitsEine Zusammenarbeit der Regierungen der Mittel- amt" in Genf gesammelt und zusammengestellt werde,
machte und der Staaten, die Gebietsteile von diesen 1921 stellte auch die „Union Federale", Frankreich, ein
erworben hatten, war ja ohne weiteres gegeben und gleiches Ansinnen. 1922 gab das „Internationale Armußte erfolgen. So auch hier bei uns in unserer en- beitsamt" ein Nachrichtenblatt über die Versorgung der
Wechsel der Staatshoheit über Kriegsopfer in den einzelnen europäischen Staaten erstNordschleswig.
malig heraus. Im selben Jahre tagte die erste SachverDie Zusammenarbeit zwischen Dänemark und Deutsch- ständigenkonferenz in Genf, im Jahre 1923 die zweite,
land ist durch Traktat vom 22. April 1922 fesige- Unter 18 Sachverständigen befanden sich damals 6 Verlegt. Die Ausführung vollzieht sich durch das Invalide- treter der verschiedenen Regierungen und 12 Vertreter
noevn in Sonderburg und seine Beamten auf der däni- von Kriegsteilnehmerorganisationen.
schen Seite und durch das Versorgungsamt in Flensburg
Seitdem sehte das „Internationale Arbeitsamt" seine
uno seine Beamten auf der deutschen Seite. Darüber- Materialsammlung über die Versorgungsgesehgebung der
hinaus haben beide Regierungen durch die Zugehörigkeit Kriegsopfer in den verschiedenen am Kriege beteiligt geihrer Lander zum Völkerbund ihre Vertreter und Beam- wesenen Länder fort.
ten im „Internationalen Arbeitsamt", wo, wie bereits
Im Jahre 1925 erweiterte sich das internationale
ausgeführt, die Kriegsopferversorgung der ganzen Welt Betätigungsfeldt für die Kriegsopfer insofern, als nicht
bearbeitet wird.
nur die Versorgung sondern auch die Sicherung des FrieIn dieser Verbindung möchte ich es nicht unterlassen dens Ausgabe einer internationalen Organisation wurde,
hervorzuheben, daß man bei uns in Nordschleswig von Im Jahre 1926 erfolgte dann die Gründung der ,,Ciamac"
ganz bestimmter Seite aus Anlaß der Revision unseres in ihrer heutigen Form, und diese sehte nun die vom
dänischen Versorgungsgesetzes, die zum 1. April d. I. „Internationalen Arbeitsamt" begonnenen Studien über
erfolgt ist, mit dem Gedanken gespielt hat, sich an die die internationale Versorgung der Kriegsopfer in Europa
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in ganz bestimmten Richtungen fort. Darüberhinaus
konnte naturgemäß die Ciamac, was dem „Interna
tionalen Arbeitsamt" aus begreiflichen Gründen unmög
lich war, auch Forderungen über die Regelung des internationalen Versorgungsrechts aufstellen.
In der ersten Zeit waren es mehr Studienarbeiten,
die die Ciamac auf dem versorgungsrechtlichen Gebiete
zu leisten hatte. Später wurden die Ergebnisse der Studien systematisch verwendet, daneben selbstverständlich die
Studien fortgesetzt.
Große Gebiete wurden im Laufe der Jahre auf
diese Weise einheitlich geklärt und ihrer Vollendung, soweit eine internationale ZNindestregelung von der Ciamac
gefordert wurde, entgegengeführt.

Fcellesstcevnet i „
Die ersten Gebieten, die bereits auf den Sachverständigentagungen der Jahre 1922 und 1923 in Genf
ausgiebig erörtert wurden, waren die „Heilbehandlung"
und die „orthopädische Versorgung der Kriegsopfer".
Später folgten: „die nähere Bestimmung des Versorgnngsanspruchs," wobei grundsätzlich ausgesprochen wurde, daß
die Renten nicht nur den ökonomischen, sondern auch den
physischen Schaden zu decken haben.
Die Ciamac sprach dabei als erste internationale Organisation öffentlich aus, daß Geld- und Arbeitsleistungen
für die Volksgesundheit zwar entlohnt, dagegen Blutopfer nur unzulänglich entschädigt würden. Sie be
zeichnete die Festsetzung der Höhe des Wiedergutmachungsanspruchs als vom „nationalen Recht abhängig" den Anspruch selbst jedoch als einen solchen «naturrechtlichen Ursprungs". Es wurde weiter, ohne hierbei auf die nähe
ren Gründe einzugehen, die Frage des „Erwerbs oder
des Verlustes der Staatsangehörigkeit" gelöst. Grundsatzlich soll die Staatsangehörigkeit, das gilt insbesonders
für die „staatenlosen Kriegsopfer" keinen Einfluß auf die
Rentengewährung durch den Staat, für den Heeresdienst
geleistet wurde, haben. Der Ursprung der Gesundheits-
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fchädigung durch den Kriegsdienst, der zeitlich, eursächliche,
sowie der Bestand eines medizinischen Zusammenhanges
zwischen der anerkannten D. B. und dem Versorgungsbewerbe? geltend gemachten Schaden, die Anerkennung
von Verschlimmerungen früherer Krankheiten als D. B..
die Mndestabgeltnng des Schadens, die Bedürftigkeit, die
Fristen für die Geltendmachung von Versorgungsansprü
chen wurden genauestens untersucht und Grundsätze für
das internationale Recht festgelegt.
Ganz besondere Aufmerksamkeit wurde dem großen
Gebiet der „Beschäftigung Schwerbeschädigter" im Inlande
und im Auslande gewidmet und die Kaufkraft der Ren
ten mit allen Mitteln der modernen ökonomischen Wissenschaft untersucht.

Haus" (Have)
Äber die Macht, die für richtig befundenen Grundfätze auch auf die Versorgung der Kriegsopfer in den
einzelnen Ländern zur Anwendung zu bringen, verfügt
die Ciamac zur Zeit noch nicht. Sie hat aber wiederholt bei den verschiedensten Regierungen europäischer Länder
mit Erfolg über den Völkerbund oder auch direkt interveniert und vermittelt. So auch bei unserem dänischen
Außenminister Dr. ZNuuch gelegentlich der Vorstandsitzung
am 7. Februar d. ). in Genf. Ihre Zuständigkeit, in
Fragen von internationaler Bedeutung direkt einzugreifen,
hat sich grundsätzlich bejaht.
Die Forderungen nach einer internationalen Rege
lung des Versorgungs- und Fürsorgerechtes sind noch
nicht verwirklicht. Niemand wird bestreiten, das die Ciamac das geeignete Instrument zur Durchführung dieser
Ideen ist. Vorbereitet und geklärt ist'durch sie der große
Fragenkomplex des international anzuwendenden formellen
und materiellen Rechts. Hoffen wir. daß die Völkerverständigung. die natürlich nur die Grundlage für die prak
tische Durchführung der internationalen grundsätzlichen
Regelung des Versorgungsrechtes sein kann, in kürze
soweit fortschreitet, daß internationale Hemmungen gegen
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über einer internationalen Regelung der kriegsopferver- ist, da ist auch ein Weg! Daß die Zusammenarbeit selbst
unter den schwierigsten Verhältnissen möglich ist, beweist
sorgung nicht mehr bestehen.
Die Liamac wird sich auf der Anfang September die Arbeit der Eiamac, beweist die gestrige und heutige
d. ). in Wien stattfindenden Jahresversammlung mit kameradschaftliche, freundschaftliche Zusammenkunft aus
der durch die Weltkrise und deren katostrasalen Aolgen 2 Ländern über die Landesgrenzen hinweg. In der Heuauch für die Versorgung der Kriegsopfer geschaffenen tigen Zeit, wo die Welt durch die technischen ErrungenLage zu beschäftigen haben. Die Jahresversammlung fchaften stündlich kleiner wird, wo Entfernungen keine
soll als wirkungsvoller Protest gegen die Verschlechte Rolle spielen, ist es unerträglich, daß die Entwicklung der
rung der Versorgung, die in allen Ländern konstatiert Zusammenarbeit der Völker in der umgekehrten Richtung
werden kann, geformt werden. Durch eine lebendige geht.
Aus Anlaß der Eröffnung der Flugverbindung AlensSchilderung der tatsächlichen Verhältnissen in allen
Ländern soll das Weltgewissen gegenüber der man- burg-kopenhagen, die kürzlich stattfand, schrieb ein hiesiges
gelhaften Erfüllung der Verpflichtungen der Völker Blatt folgendes:
Tanken vil ikke rigtig fatte, at i en Tid, da Mennesket
auf dem Gebiete der kriegsopferverforgung wachge
har faaet Vinger og kan flyve hen over Jorden, over
rüttelt werden.
Große Probleme harren der internationalen Rege- alle Landegrænser, og da Afstandene fra Land til Land
lung, große Aufgaben hat sich die internationale Arbeits endsige da fra Egn til Egn bliver ubetydelige, da kan
gemeinschaft zu stellen, ihre ganze Kraft muß sie den Ab- man i de Menneskeboliger dernede mure sig inde i MisMüssen internationaler Verträge widmen. Die Gegen noje og den ene ophidses imod den anden, og paa Groenseitigkeitsverträge zwischen Deutschland und Österreich, serne bygges der nye Myre og i mange Ting manes
Frankreich und Belgien oder anderen Ländern dürfen den morte Middelalder frem. I denne Aremfkridtstid
nur als bescheidener Anfang und Ansporn zur erhöhten skulde Menneskeaanden kunne favne hen over Landene
Tätigkeit gewertet werden. Den ferne ihrem Heimatlande og sige Tak for, hvad der var den forundt at skue og
lebenden Kriegsopfern sind alle Einrichtungen des Gast- naa, ved at rydde til Side af gammel Daarligdom og
landes zugänglich zu machen, insbesonders ist ihnen die Avind og Uforstand.
Er det da haablost med de menneskelige Fremskridt?
Heilbehandlung, die Versorgung mit Prothesen und ortho— Flyvningen spillede jo en stor Rolle i krigen,
pädischen Behelfen und die Arbeitsfürsorge zu ermöglichen.
Die Heilbäder aller Staaten, die Forschungsergebnisse der siger en dansk Sagkyndig, men knap var krigen forbi,
Wissenschaften und technischen Errungenschaften aller Län- for Flyvningens Moend var de forste til at modes fra
der sind den Kriegsopfern aller Staaten und Länder im de forskellige Lande.
De to Stromninger sioder bestandig sammen, men
gleichen Maße dienstbar zu machen. Den durch Ariedensvertrüge Entwurzelten, den Staats- und Heimatlosen, ist der troenges til det ene store Fremskridt, at de kommer
schnellstens ausreichende Hilfe zu gewähren. Den Selbst- til at lobe joevnsides i Steden for at gaa imod hinanden.
Hilfeorganisationen der Kriegsopfer ist volles Mitbestim- De horer jo naturligt sammen: dette at slaa Rod i
mungsrecht bei der Schaffung und Durchführung der, die Fcedrenejorden og at lofte kronen imod Himlen, dette at
Kriegsopfer betreffenden Gesetze zu sichern. Von der hoevde sig selv og unde andre det samme og om muligt
Wiedergutmachung der Kriegsschäden der von den Aolgen hjcelpe dem til det, dette at gaa op i sin egen lille Gerdes Krieges unmittelbar Betroffenen hängt nicht zuletzt ning og dog at kunne lofte sig op og se ud over Plankedie Wohlfart und Ruhe eines Staates ab. Sind doch vcerker og Hegn, over By- og Sogneskel, se ud over hele
die Kriegsopfer die wahren und legitimen Hüter des sin Hjemstavn, der ligger som.en Skcersommerdrom, lofte
Ariedens. Das Problem der Wiedergutmachung ist wohl sig hojere endnu og se ud over sit Fcedreland og over
ebenso wichtig und umfangreich, wie die großen sozial- Landene videnom.
Dejlig er Jorden, prcegtig er Guds Himmel — —
politischen Aragen der Arbeiterschaft überhaupt und dies
schon im Hinblick auf die Opfer der Arbeit, die Unfall- vi synger det og glemmer det bestandig. Oplever vi end
verletzten, die Sozialversicherung und die jetzt alles über- nok af triste Morkestunder, saa har vi faaet vort Sinds
krcefter til at kcempe os ud i Solen og se, hvilken Overschattenden Arbeitslosigkeit.
Die vielen ungelösten Aragen in jedem Lande und daadighed der er bredt ud til vor Slcegt som kil alle dem,
in allen ehemaligen kriegsführenden Staaten werden und der gik forud.
Kameradinnen und kameraden!
können nur dann ihre gerechte Lösung finden, wenn vor
Das find Gedankengänge, denen wir alle unsere
allen Dingen die Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen
einig und geschlossen hinter der von ihnen selbst gefügten Zustimmung geben können.
Zusammenarbeit in allen Verhältnissen des tägOrganisation stehen, sie festigen, sie täglich und stündlich
mit neuer Lebenskraft erfüllen, und die nationalen Orga- lichen Lebens.
Zusammenarbeit namentlich auf dem Gebiet der
nisationen der einzelnen Länder die von ihnen frei erwählte überstaatliche Vereinigung, die internationale Ar- Kriegsopferversorgung, das sei unsere Losung!
beitsgemeinschaft, die Ciamac, stützen und ihr Macht und
Ansehen geben.
Gratis Ophold paa Efterskole.
Aber auch das allein genügt nicht zur Erreichung
Under Henvisning til omsiaaende Annonce her i
gesteckter Ziele. Wir machen uns darüber keine Illusio Bladet henleder vi Opmoerksomheden paa, at Medlemmer
nen. Bei den von Tag zu Tag schwieriger werdende af vor Forening kan faa deres Born i Alderen mellem
Verhältnissen, bei den immer stärker werdenden autar- 14—19 Aar paa et gratis Ophold paa Bramminge Efkischen Tendenzen auch der Regierungen sich abzuschließen terfkole. For Haderslev Amts vedkommende kan Hen
anstatt Zusammenarbeit anzustreben, können wir allein vendelse ske paa Invalidekonsulentkontoret i Haderslev,
die großen Aufgaben nicht bewältigen. Wir apellieren hvor bl.a. ogsaa Skemaerne til Ansogning omFriplads faas.
daher an alle, die guten Willens sind, denn wo ein Wille
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Forebyggelsens Plads indenfor
Invalideforsikringen
Af Povl Holck, Fmd. f. Jnvalideforsikringsraadet.
Sluttet.

Som man ser har 1927-Loven tilfort en Rcekke nye
Bestemmelser, som scerlig med Hensyn til Forebyggelse
betyder en Landvinding, og som i hojere Grad end for
soetter Forebyggelsessporgsmaalet under Debat. Denne
Debat og den gennem Aarene indvundne Erfaring viser,
at den bestaaende Tilstand vel betegner et vigtigt Skridt
i Retning af at sikre forebyggende Foranstaltninger den
Plads i Solen, som tilkommer dem. men at der endnu
staar adskillige Vcerdier til at redde ved videre Skridt ad
de betraadte Veje.
Herom kan man danne sig en Forestilling ved at se
paa de Bestemmelser, som Socialminister k. K. Steincke
har bragt i Forslag i den for Rigsdagen forelagte Socialreform, hvor det her behandlede Omraade omhandles
i Afsnittet: Forslag til Lov om Aolkeforsikring, og ved
at scette sig ind i den som Bilag 4 til Folkeforsikringsforslaget trykte 1ste Betcenkning, afgivet af „Det af So
cialministeriet under 13. Marts 1930 nedsatte Udvalg
angaaende Vanforeforsorg m. v."
De foreflaaede Bestemmelser forer Linien videre i
Retningen af forebyggende Foranstaltninger og undersireges disses Vigtighed ved en Rcekke nye Bestemmelser.
Det sikrest mulige kendskab til Forekomsten af invaliderende Lidelser hos Born og unge Mennesker —
den notwendige Forudscetning for egentlige Forebyggelser
— foreslaas tilvejebragt gennem Indberetningspligt, idet
Forslagets § 63 bestemmer at det paahviler enhver Lcege,
forsaavidt Hospitaler angaar Overlcegen, der under Ildovelsen af sit kald hos Personer under 30 Aar iagttager
Lidelser, der stormes at have medfort eller i en overskuelig Fremtid at ville medfore en vcesentlig og ikke
blot forbigaaende Nedscettelse af Erhvervsevnen, at afgive Indberetning til Invalideforsikringsretten. Tilsvarende Indberetningspligt paahviler Skoler, forsaavidt
angaar Elever i den undervisningspligtige Alder. Fra
ncevnte Indberetningspligt undtages aandssvage, blinde
og dove, om hvilke scerlige Regler bringes i Forslag i
Loven om offentlig Forsorg. Samtidig understreges, at
Born under 15 Aar og forsikrede af egen Drift kan söge
Bistand hos Retten, saafremt de anser Erhvervsevnen
forringet eller udsat for at forringes som ansort.
Vigtigheden af forebyggende Foranstaltninger overfor Born slaas fast derigennem, at ogsaa Born er for
pligtet til at underkaste sig Foranstaltninger efter Invalideforfikringsrettens Skon, og at Udgifterne ved Foran
staltninger overfor Born — selvom de ikke er forsikrede
— udredes af Invalideforsikringens Midler, og Betydningen af disse Foranstaltninger understreges meget stcerkt
ved Bestemmelserne i Forslagets § 60, Stk. 7 om, at
Retten i Tilfcelde af Vcegring fra rette vedkommende
kan henlede det sociale Udvalgs Opmærksomhed paa Sagen efter Reglerne om Bornevcern, idet denne Bestemmelse hviler paa den Opfattelse, at Undladelse af at lade
et Barn underkaste hensigtsmæssig Behandling kan betragtes som Vanrogt.
De hidtil kendte og anvendte forebyggende Foranstaltninger genfinder man i Forslaget, men dertil er
fojet en ny Bestemmelse om, at der efter Invalidefor-
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sikringsrettens Bestemmelse foruden som hidtil til Arbejdsmaskiner ogsaa kan ydes Hjcelp til Ivcerkscettelse af selvsicendig Virksomhed og anden Hjcelp til Opnaaelse af
Beskæftigelse.
Alen ved Siden af den Udbygning af de hidtil an
vendte sociale Forebyggelsesforanftaltninger, som bringes
i Forslag, foreslaas kredsen af de Personer, som saadanne
Foranstaltninger kan komme til gode, udvidet, idet For
slaget ikke opretholder de hidtil gceldende Bestemmelsers
krav om invalideforsikringsmcessig Indikation som Betingelse for Ivcerkscettelse af forebyggende Foranstaltninger,
men derimod lcegges Vcegten paa, om der er Fare for,
at en vcesentlig og ikke blot forbigaaende Nedscettelse af
Erhvervsevnen vil indtrcede i en overskuelig Fremtid,
hvis Foranstaltninger undlades, eller om en saadan Nedscettelse af Erhvervsevnen ved saadanne Foranstaltninger vil kunne bedres betydeligt. Ved dette Forslag
til 2Endring understreges Vcerdien af forebyggende For
anstaltninger, idet man erkender, at Ikke-Indgriben
overfor Invaliditetstilstande, saavel under Hensyn til
Invaliditeten som under Hensyn til Invalidens personlige Forhold rummer en vcesentlig Fare baade for Sam
fundet og den enkelte, og at det ogsaa er i Forsik
ringens Interesse at der gribes ind, ja saa meget, at
Forsikringen bor afholde de dermed forbundne Udgifter
— og staar sig ved det — i Stedet for som nu at maatte
afslaa saadan Hjcelp, indtil det Tidspunkt indtrceder, da
der er Fare for Indtrcedelse af Invaliditet i Lovens
Forstand — og hvor Udsigterne til at afvcerge den
truende Risiko er forringede.
Sammenligner man nu Forsikringssorslagets Bestem
melser med de nugceldende, vil man iagttage, at de foreslaaede er mere rationelle end de bestaaende.
Man faar gennem Indberetningspligten et solidt
Grundlag for efterhaanden at faa indarbejdet et rationelt
System til Oplysning om Forekomsten af invaliderende
Lidelser blandt de yngste og yngre Aargange af Be
folkningen, mens man nu ad Frivillighedens Vej forsoger
at skaffe Oplysningerne — men uden storre Held. Man
faar med andre Ord et Grundlag for efterhaanden at
kunne gribe forebyggende eller blot vejledende ind, mens
man nu ofte er henvist til at sorsoge at bistaa Tilfcelde,
som allerede lcenge har vceret uden Forpligtelse med
rationelle Foranstaltninger. Man faar Adgang til overfor
Born at ivcerkscette og bekoste egnede Foranstaltninger,
hvor man nu kun kan give gode Raad og ofte er ude
af Stand til at give Anvisning paa, hvor Forceldrene
kan faa de nodvendige Midler fra. Man faar Adgang
til at yde Hjcelp til Ivcerkscettelse af selvstcendig Virksomhed
i de Tilfcelde, som ad den Vej har rimelig Mulighed
for at klare sig ved egen Hjcelp, mens man nu er afskaaret fra dette Middel og henvist til at söge andre —
og maaske i det enkelte Tilfcelde mindre egnede — bragt
i Anvendelse. Man faar endelig Adgang til at gribe
ind overfor Tilfcelde, hvor Udsigterne til Invalidens
Genrejsning er störst, mens man nu er henvist til at
arbejde med de Tilfcelde, som har de mindre Muligheder.
Ved Siden af at vcere rationelle er forebyggende
Foranstaltninger Udtryk for sunde okonomiske Principper,
og Ökonomien staar i Forhold til den mere eller mindre
fremtrædende Plads man tildeler Forebyggelsen. Naar
man betcenker, at selv stcerkt invaliderede Personer efter
Erfaringen her hjemme saavel som fra Udlandet
gennem egnede Helbredelsessoranstaltninger, gennem Oplcering eller Tilvcenning og ved Hjcelp af Anbringelse

Side 38

„Krigs-Invaliden"

Nr. 5

ved specielt Arbejde kan bringes til at udfore normalt
Arbejde og tjene normal Lon. synes det aldeles klart
— og det hvad enten man ser paa det fra et Samfundssynspunkt eller et sncevrere Forsikringssynspnnkt — at
Foranstaltninger, som i videst mulig Omfang og paa
tidligst mulig Tidspunkt kan fore Invaliden ind i egnet
tonnet Erhverv, ikke alene er okonomifk forsvarlige, men

ogsaa könnende. — Af det her anforte vil ses. at den
hidtil skete Udvikling har givet Forebyggelsestanken en
stadig mere fremskudt plads indenfor Invalideforsikringen,
og at Fotkeforsikringsforslaget forer de sunde okonomiske
Principper, som Forebyggelse er Udtryk for, et betydeligt
Skridt videre.

Vor Invalider fole sig som
Invalider, eller som Mennesker?

At Standsfolelfen i denne Forstand er bleven udviklet af Invaliderne selv, er ikke til at undres over. Er
en saadan Standsfolelse tillige blevet nceret af de Insti
tutioner. der underviser og oplcerer Invalider, er oasaa
dette forklarligt.
Det maa nemlig erindres at Invaliditeten ofte kan
forknytte sin Boerer og gore ham mismodig; naar han
ikke har den fulde Sum af Evner til fri Udnyttelse i Lig
hed med normalt udrustede Mennesker, bliver det ofte til
at han undlader at tage de Evner i praktisk Tjeneste,
som han maatte besidde. Men der vil jo altid vcere
Mennesker, som tager de resterende Evner i Brug paa
snildest mulig Maade. Til dem vil det for Lcerere og
Mestre i Invaliders Institutioner for Opdragelse og Oplcering vcere naturlig at henvise som Eksempler paa.
hvorledes Vanskelighederne har visk sig overvindelige. Det
er jo sikkert det eneste der er at gore i Titfcelde af, at
en Invalids slumrende Energi skal vcekkes.
Men det vil vcere klart, at „Sammenligningsgrund
laget" bliver meget begrcenset. Og det vil i Lcengden.
vcere mindre anvendeligt, forsaavidtdet anerkendes, at
det er Arbejdsmarkedet „udenfor Murene", Invaliderne
maa oplceres til at have som Rettesnor for deres Arbejdsydelses Vcerdi. Paa „det frie Arbejdsmarked findes ikke
den Beskyttelse, den „Tagen sig-af" den enkelte eller
den Taalmodighed overfor Arbejdstempoet, der her er
Lejlighed til at udvise paa Opdragelses- og Oploeringsinstitutionerne. Allerede af denne Grund er disses
Medvirken til, at Invaliderne ved den skildrede Fremgangsmaade tilskyndes til at fole sig som en afsluttet
helhed, en Stand, hvor man soger at blive „Ligemand"
allesammen, ikke heldig. — Det gamle Ord: „Non scholce
sned vitce discumus" har hidtil staaet sin Prove i det
praktiske Liv; men er der noget Sted, det i scerlig Grad
altid maa holdes for Oje og stadig maa „leve ind i"
Folk som Grundregel er det saa sandelig her, hvor Invalider skilles overfor kundskabstilegnelse af og Fcerdighed i, hvad der skal danne Basis for den Menneskevoerdige Tilvcerelse, de selv eftertragter at faa Andel i, og
som alle onsker dem. Som det vil fremgaa heraf, kan
man forskaa, at Standsfolelfen i den Betydning, det hidtil
er opfattet, maaske nok er en Nodvendighed, men en Nodvendighed hvis Vcerdi er begrcenset til at have en vis
Gyldighed alene „indenfor Murene".
Thi Standsfolelfen er i sine Virkninger at sammenligne med en Medicin, som vel er i Stand til at helbrede
(eller forebygge) en Lidelse, men som har ved Siden heraf en saa skadelig Indflydelse paa andre Dele af Organismen, at man maa anvende Lcegemidlet med storste
Varsomhed, og naar det gives maa det vcere i de svageste Doser, Tilfceldet tillader.
Standsfolelfen bestemtes tidligere som en Folelse af
et afsluttet hele „til Fordel for andre Samfundsmedlemmer". Og her er det, at Standsfolelsens oplagt negative
Vcerdi for Alvor udfolder sig. — Naar man er henvist
til et Samarbejde som en uundgaaelig kendsgerning, maa
dette Samarbejdes Faktorer helst vcere saa homogene som

Af cand. jur. Axel Barsoe.
Ved forste Ojekast kunde det synes, som om en Droftelse med ovenstaaende til Titel alene havde Bud kil alle
Invalider. Men det er ikke Tilfceldet. En Undersogelse
som ncervcerende har ogsaa Interesse for andre; saaledes
maa man mene, at den omhandler Forhold, som alle
ved en Opdragelsesinskitntion for Invalider ansatte daglig
moder, og som de stadigvcek tvinges kil i Praksis at tage
Stilling til — uden, at det maaske i Ojebtikket fuldtud
overses, at et Standpunkt her i det lange Lob kan faa
mindre heldige Folger, idet Standpunktet vel maa erken
des ak have Gyldighed for den konkrete Situation, men
helst ikke skulde have nogen Virkning ud over denne. Og
man maa i det hele taget sige, at Sporgsmaalet — ncermere formuleret derhen: om Standfolelse hos de forskellige
Invalidegrupper maa anses for et Gode eller et Onde —
bliver mere aktuelt ogsaa for andre, end netop Invalider.
Jo mere disse kommer fri as den Afsondrethed, som deres
Stilling saa uhyre let medforer, men overfor hvilken man
i vore Dage naturligt kan dcemme op, forsaavidt Invalidernes faglige Foerdighed og hele Duelighed gor dem
egnede til at vcere aktive Deltagere i Samfundets Erhvervsliv paa lige Fod med andre Mennesker, des storre
Interesse har Sporgsmaalet. Derfor er det ogsaa af
Vcerdi for disse at vide, at der eksisterer et Problem om
Berettigelse eller Ikke-Berettigelse af Standsfolelse hos
Invalider. Ikke alene Invalider bor have den rette Indstilling overfor Sporgsmaalet; alle, der bibringer Invalider kundskaber og Fcerdigheder, samarbejder med eller
blot trceffer dem, bor vcere opmærksomme paa Sporgsmaalet og dets bedst mulige Losning.
At fole sig som en Stand i Samfundet vil sige, at
man har en aldeles bestemt kreds af Interesse at samles
om, at styrke og at fnldkommengore til Forskel fra andre
Samfundsmedlemmer. — Og jo mere ensartet en Alennefkegruppe er, som kan samles til dette Formaals Vare
tagelse, desto mere sluttet kommer Standen til at virke.
Der kan nu sporges, om Invaliderne har noget saadant at samles om. Dette kan ikke ncegtes. De har
for det forste at kcempe for at komme til at leve en
menneskeværdig Tilvcerelse; og for det andet bliver dette
stärkere betonet, naar det — som det er i Fcerd med at
ske i Nutiden — kommer til at staa fast, at der hos
mange Invalider findes en Arbejdskraft, som de er villige til at stille i Samfundets Tjeneste, og som dette kan
drage sig til Nytte. I denne Udstrækning maa det formentlig indrommes, at det er berettiget at tale om Standsinteresser for Invalidernes Vedkommende. Og saa lcenge
denne Hcevdelse af Standsinteresser maa betegnes som
en „doctrina militans", vil da ogsaa Standsfolelfen hos
de forskellige Invalidegrupper komme til at gore sig
gceldende.
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muligt; saa bliver Friktionen mindst. — Nu er Invaliderne, hvis de virkelig vil bane sig Vej paa Arbejdsmarkedet, henvist til Samarbejde med normalt udrustede
Mennesker og det i skor Udstrækning, kan de fyldestgore
Betingelserne herfor.
Svaret maa blive: ja, det kan de under to Forudscetninger. For det forske, maa der regnes med, at de
besidder den scerlige tekniske Fcerdighed, der skal til for
at kunne udfore det Arbejde, de soger eller tilbydes. For
det andet kan det medvirke til et godt Resultat af deres
Forsog paa at optage Konkurrencen paa Arbejdsmarksdet ved Bestrcebelse (vedholdende og intensivt) for at
gore sig ligedannede i psykologisk henseende med „de
andre". Og den Mulighed maa siges ak vcere givet alle
Invalider, som ikke netop har (eller burde have) Ophold
paa en Aandssvageanstalt eller et Sindssygehospital. Nu
er der maaske nogle, som forbavsende vil sporge: gives
der da hos de forskellige Invalidegrupper psykiske Egen
arter? Ja der gor, desvcerre; og i Henseende til Betyd
ning for Opfyldelsen af Invalidernes Onske om at befolke
Arbejdsmarkedet maa de to ovenfor ncevnte Forudsæt
ninger ganske sidestilles. At holde sig til, ak det vcesentligste af Sporgsmaalet er lost, naar de tekniske Fcerdigheder saa forholdsvis er i Orden, viser Mangel paa
Menneskekundskab (maaske — og ikke helt underligt —
den uundvcerligste Egenskab hos Folk, der arbejder med
hvilket som helst Omraade af „socialt" Liv: den fattes
imidlertid af og til) og giver Indtryk af at man arbejder med Stoffet som en dod Masse i Stedet for at mode
det som en levende Organisme. Thi den forste Forudsletning er sjceldent saa godt opfyldt af en Invalid, at
den ikke tiltrcenger Stokke ved Opfyldelsen af den anden.
Efter det foran udviklede vil man forstaa, hvor let
en psykisk Egenart kan opstaa hos en Invalidegruppe,
idet denne tvunget af Omstændighederne i altfor hoj Grad
er henvist kil sit eget Selskab. Der danner sig her hur
tigt visse Vaner („Scerheder" sommetider) og en ejen
dommelig psykisk Indstilling. Saa kan det hcende, at Folk
overfor saadanne Foreteelser rcesonnerer, at det er Synd
at forsoge at pille Vaner og Scerheder vcek ogsaa imod
ejendommelige psykiske Indstillinger. Invaliderne, fortscetter Tankegangen, har saamcend saa saa Fornojelser. at man
rigtignok ikke bor skride ind overfor en Vceremaade, som de
nu har fundet Behag i ak lancere. Inkek turde vcere
daarligere Pcedagogik end dette. Alan overser fuldkornmen det Faktum, at jo mindre det fra Folks Side bemcerkes, at en Invaliditet beftaar, des bedre klarer Invaliditetens Boerer sig. Men ved ak frembyde psykiske Egenarter akcentuerer Invaliden sin legemlige Invaliditet —
den. som i mangfoldige Tilfcelde kan blive bragt kil
helt ak overses, naar der aandeligt opkrcedes ganske normalt fra Invalidens Side. Det maa vcere en Opgave
for Invalider saavel i Tankescet som i Vceremaade at
blive saa ligedannet med almindelige Mennesker, som Invaliden tilsteder.
Dertil kommer, at mange Folk paa den anden Side
vanskeligt ved at forsone sig med de omtalte sjcelelige Ejendommeligheder (man kunde maaske bencevne det
„Invalidescerprceget"); og navnlig naar det er Scerheder,
der kommer frem overfor eller under Arbejdet paa det
Marked, opftaar Uvilje mod Invaliderne. Et
par Eksempler (af en lang Rcekke forovrigt) vil illustrere
at saadan Uvilje ikke er let til at begrcense til kun ak
angaa paagceldende Invalids Scerheder, men at den i
mange Tilfcelde paa det pinligste kommer til som Helhed
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at berore (gaa ud over) den Invalidegruppe, han tilfceldigt reprcesenterer.
Mit kendskab til en Invalid gaar ud paa. at han
paa sit specielle Felt er ganske uovertruffet dygtig. Han
yder et Arbejde netop det, Folk synes om. Forsaavidt
er alt saare godt. Men nu kommer det springende
Punkt: han gor det kun, naar han overfor sit Humor
tor forsvare at gore det. Folk kan ikke een. men to
Gange gaa forgceves til ham og anmode om et Arbejdes
Udforelse, der vil blive ham godt betalt (ester almindelig
Tarif). Men nej, tro om han gider. Han paastaar at
vcere forhindret; men naar det saa Gang paa Gang
lader sig godtgore, at intet uopscetteligt optager Mandens
Tid, byder det sig jo imod tiere at forsoge at lade ham
faa Arbejde; det skaber Uvilje mod ham selv — men
hvad vcerre er, det faar ogsaa Folk til at vcere i Tvivl
om, at hans (rigtignok mindre habile, men dog fuldt
brugelige) kammerater bryder sig om at faa saadant
Arbejde: mange Gange opgiver man af denne Grund
ak henvende sig til dem. Om det er Folelsen af, at han
er for „fin" (i faglig Retning) til det Arbejde, som hans
Humor i dets gode Stunder dog har tilladt ham at opnaa Dygtighed i. og om der ligger en bitter Tanke bagved
om, hvor vidt han knnde vcere naaet, hvis han ikke
havde haft sin Invaliditet at baske med. vides ikke. Faktum
er i hvert Fald, at Manden skader ikke alene sig selv. men
store Dele af sin Invalidegruppe ved Scerheder af psykisk Art.
Der gives andre Tilfcelde (fra en anden Invalidegruppe), hvor Invaliderne udviser en „rask", forceret
(med et mildt Udtryk frejdig) Optrceden, som ikke kan
andet end stode almindelige Mennesker. Denne Optrceden er sikkert fra forste Fcerd opstaaet som Folge af en
Trang til at skjule Invaliditeten; men det er en komplet
Misforstaaelse, at Invaliditeten herved fortones. Tvcertimod — den trceder mere frem og hvad den legemlige
Skavank kan afstedkomme, bceres der ikke saa let over
med, naar den er ledsaget af en Brist i Vceremaade.
Hertil vil man maaske fra Invalidernes Side sige,
at der dog ogsaa blandt almindelige Mennesker findes
underlige Vcesener og scere Naturer, som der ikke rettes
tilsvarende Indvendinger overfor. Det er rigtigt, at
saadanne Fcenomener kan trceffes (ved en grundig Undersogelse nok saa ofte maaske som „Normalmennesket"!);
men det maa hcevdes, al der ude i det praktiske Liv
forudsattes en vis Gennemsnitsoptrceden af alle, der vil
kunne begaa sig paa Arbejdsmarkedet, og at Invalider
sidst af nogen maa undlade at rette sig efter denne. Er
de til Sinds efter bedste Evne at folge den, gores deres
Fcerden ligefrem automatist lettere; og jo lcengere de
folger den. jo mere tilfredsstillende vil det vcere for dem
nu kun i mindst mulig Udstrækning at fole sig som In
valider og saa af sig selv faa den eneste rette Indstilling overfor Tilvcerelsen: at fole sig som Mennesker.
Invalider som ikke har lagt synderlig Vcegt paa at
dyrke „Standsinteresser", men derimod paa at omgaas
almindelige Mennesker og derved er kommet ind paa
deres „Bolgelcengde", bekrcefter, ak de her anstillede
Overvejelser har Erfaringen som Grundlag.
9/1 6lags Gummifodtoj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.
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Invaliders Veskceftigelse.

Ninäe om vore Oscle
5
Af p. Holck.
Ved Invaliditet forstaas i Almindelighed en medfodt Aabenraa:
Carsten Friedr. Christiansen
eller erhvervet legemlig Mangel, og man vil vist endda
dod den 11. April 1932.
sædvanligvis begrcense Vegrebet til legemlige Mangler, Haderslev:
Rudolf Piorr
som er synlige eller let og umiddelbart erkendelige.
dod den 16. Maj 1932.
Soetter man imidlertid Invaliditet i Forhold til det Haderslev:
Hermann Heinrich Reuter
praktiske Livs Erhvervsforhold — og det er det væsent
dod den 31. Maj 1932.
lige, naar man taler om Invalidernes Beskæftigelse — Halk Sogn:
Christian Thomsen
vil man hurtigt indse, at det almindelige Invaliditetsbedod den 26. April 1932.
greb er for snoevert. Overfor de krav. som Erhvervs- Horup Sogn:
Christian "sorgen Sand
livet stiller til den enkelte, er det nemlig i og for sig
dod den 22. Maj 1932.
mindre betydende, om en Invaliditet er synlig. Det af- Sonderborg:
Peter Wilhelm Carlsen
gerende er, om den enkelte kan tilfredsstille de Fordrindod den 22. Juni 1932.
ger, som opstilles, med andre Ord om han er i Stand
til at udfore det Arbejde, der er Tale om.
ve PIsrls
Tcenker man paa, at der til Udforelsen af adskilligt
Arbejde vil ndkroeves legemlig Styrke, Udholdenhed, Huruclen at kaa et
l?sr Oe silcre Dem clen
tighed og Behændighed i Bevægelser, vil det forftaas, at
n^e k^ece ,,^n8SAeren", som Ziver Dem en
Invaliditetsbegrebet ikke kan begromses til sygelige Defek^ praktik Ve^le6ninZ i ?l3cl8ÄN8e>AninA i korter. En Rcrkke Svaghedstilstande foraarsaget af Sygdom
8ke1Iiße Lrancl^er. VecllseZ 110 Gre i kriinzereller Folger deraf kan ofte medfore, at vedkommende netop
lcer, c>Z ?^ecen paa 24 8icler 8encle8 portokrit.
ikke behersker den Legemsstyrke, hurtighed, Udholdenhed
^!<5pr65-lækkeriet ?o5tbox 1, ^scierikskavn
og Behcendighed, som skal til. Saadanne Svaghedstilstande, der som Regel ikke giver synlige eller let erkendelige Udslag, er altsaa forfaavidt at ligestille med InI3f2mm!nd6 Vinterskole November ^pril
validiteter med synlige Folger, som begge Arter af Lidel
^
tor
ser kan medfore, at Invaliden kommer til kort overfor
^^6^5^0!6
?ißer oZ Drenge 14—1? ^sr.
de krav Arbejdet stiller.
For Personer med medfodte eller erhvervede Lidel^.IlnincleliZe 8kolekaZ nieä 8proZ (spec. Lnser — hvad enten disse giver synlige eller ikke — er der
xel8tc), ^1a8l<in8lcrivninA, LtenoZrak oß ^1u8ll(
altsaa det Foellestroek, at de paa Grund af Lidelsen er
(Klaver, OrZel, Violin). ? r a k t i 8 l c e 8 l H 6 ,
hcemmede i at udfore visse almindeligt forefaldende FunkI^U8ko1äninA. I^33nä3rbe^6e, VzevninZ oß kritioner, d. v. s. at deres almindelige Erhvervsmuligheder
tiäsÄrdejäe (^lalinZ, 1'Ar8c> rn. in).
Op1y8ninZ om I^n<^er8tsttel8e oß kriplacl8
er begroensede.
Fortsattes.
^6e8 Zerne og 8l<olepl3n 8en6e8,
?or8tan6er X.

Morgenroden bryder frem.
Morgenroden bryder frem i gylden Charme,
over Land og Rige over Soer og Vige
stror den Guld for fulde Arme.
Dugvaad Groes lig tusind Diamanter glimrer
over Soens Vandspejl
Solens Straaler flimrer.
Sol skaar op af Ostens Flammehav
over Himlens Bue Ildglans lue:
bort nu svinder Nattens Stjernehav.
Morgenvindens Sus gaar gennem Skovens Sale,
alle Fugle smaa igen faar Tale.
Se, hvor efter Nattens Hvile
kuglerund over Sund Odins Oje smiler.
Zens Kongsted.

Aabenraa Afdeling
afholder Sommerfest forbundet med Vsrneforlysielse,
Sondag, den 7. August paa Sommerlyst.
Stor priskegling - præmieskydning - Tcerningespil m. m.
Hertil indbyder venligs!
Bestyrelsen.

Hleääelelse tra Invaliäensevnet
Konsultation for militsers lnvalicler oZ saaäannes esterlaclte samt I^enteansoZere vil af en UclsenclinZ fra XseVnets
Kontor i /^uZust
I9Z2 blive afkolät i:
ttsäersleV, ^mtskuset,
clen 4., 11., 18. og 25. Kl. 14^.
Aabenraa, SvZekassens Kontor, SonäerZsäe 12,
clen 2., S., 16. oZ 23. Kl. 14^.
I^snäer, ^mtskuset, clen 12. oZ 26. Kl. 14^.
"rinzleV, "rinZleVku8, clen 19. Kl. 16^.
^.«zumkloster, ttotel Ko^al, clen 10. Kl. 15^.
"roktlunä, k^rosck' ttotel, clen 17. Kl. 14.
«oääinZ, ttote! koääing, clen 6. Kl. 15 »o.
Invaliäer og efterlaclte, samt l^enteansogere, som onsker
at Zore LruZ si clisse Konsultationer, maa senest 2 vage inäen
clen Dato, paa bvilken cle agter at give ^scle, mecläele lnvaliclenssvnet i LsniäerborZ, til kvilken Konsultation cle ^Zter at
give ^ocle, for at Veäkommenäes ^kter kan blive meclbraZt
til Konsultationen.
.
...
,
^
Konsultationerne —
hvilke ^er ikke er l^ejllHnea
ti! st blive IseSeun^erssSt — afbolcles kun, for saaviclt I>iWVnet
retticliZt mocltaZer ^nmelclelser til samme.

Invaliclensevnet.

.Krigs-Hnvalidev" redigeres af H .Clausen - Sonderborg, Kaslaniealleö St.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 15 Ore pr. Eksemplar.
Trykl i A. E. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 24S.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
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Sen 1. September 1SZ?

g. Aargang

Invaliders Veskcefkigelfe.
Af P. Holck.

Fortsat.

To Forhold har imidlertid paa
Dette Foellestroek er det i praksis afgorende. Man var de almindelige.
vil derfor i denne Forbindelse, hvor Talen er om Inva- afgorende Maade ovet Indflydelse paa den moderne
liders Beskæftigelse, ved Invalider sorstaas Personer, som Opfattelse af Invaliders Anvendelighed.
Det ene Forhold er Verdenskrigen, som ved sin
paa Grund af medfodt eller erhvervet Lidelse, hvad enten
denne er synlig eller ej, i væsentlig Grad er hoemmede moegtige Forogelse af Invalidernes Tal brutalt har tvuni deres almindelige Erhversmuligheder. Hertil maa fojes, get de krigsramte Lande til at söge krigsinvalidernes
at Hoemningen maa voere af varigere Art. Under In- enorme Skare beskæftiget. Man har der anvendt megen
validitetsbegrebet, som det her er stillet op, vil falde en Tid og mange Penge paa at tilbagesore krigsinvaliderne
Mangfoldighed af Lidelser, saasom Vanforhed, Folger til normal Erhvervsvirksomhed, og man har i Praksis
efter Ulykkestilfælde, Hjertelidelser, Lungelidelser, Stof- fort Beviser for. at en invalideret Persons Arbejdsevne
meget godt kan anvendes.
skiftelidelser, Blodsygdomme o. m. m.
Det andet Forhold, som paa afgorende Maade har
Efter Begrebsopstillingen, hvorefter Arbejdshoemningen og Begroensningen i Erhvervsmuligheder er stilleti forste bidraget til at oendre Synet paa Invaliders Anvendelighed
Linie, troenger det Sporgsmaal sig paa, om Invalider er den industrielle Udvikling. Gennem Rationalisering
og Specialisering er der skabt en Mangfoldighed af Spe
da overhovedet kan anvendes til Lonarbejde.
Den traditionelle Opfattelse gaar vel nok i Hovedsagen cialarbejder, som tidligere Tider end ikke dromte om.
ud paa, at Invalider ikke kan anvendes, i hvert Fald De deraf folgende Muligheder for Jnvalidebeskceftigelse
ikke ikonkurrence med andre. En Roekke forskellige Forhold fik man Blikket op for under det Pres som Nodvendigstotter i og for sig den traditionelle Opfattelse og van- heden af at skabe Erhvervsmuligheder for krigsinvalider
skeliggor Invalidens kamp for Tilvoerelsen. Her skal fremkaldte. Industrien viste sig i Stand til gennem Arblot lige noevnes Fordommen mod at anvende saadan bejdsdeling, rationel Tilrettelæggelse og Anvendelse af
Arbejdskraft. Nogle tvivler paa Forhaand om, at In Specialmaskiner ikke alene at opfylde kravene til den
validen kan udfore Arbejdet og levere Arbejdsydelse i Produktionsevne, men viste sig tillige i Stand til i vidt
Forhold til Lonnen; andre vil ikke have Virksomhedens Omfang at beskoeftige de i krigen invaliderede.
Dette er af meget voesentlig Betydning, idet man
ydre Tilsnit skoemmet ved at anvende invalideret Arbejdskraft. Ved Anvendelse af Invalider i offentlige Virksom- derved maa se paa Sporgsmaalet om Invaliders Anheder melder sig Frygten for foroget Pensionsrisiko. Paa vendelighed under en videre Synsvinkel end tidligere
Arbejdspladsen regner man dels med den Mulighed, at muligt. En lidt nojere Iagttagelse vil vise Betydning.
Som for omtalt ligger Invalidens Vanskelighed i
Invaliden, f. Eks. som Deltager i Foellesakkorder, forringer Arbejdsfortjenesten for de andre, dels med den Mulig- hans Hoemning overfor almindeligt forefaldende grovere
hed, at Invalidens Fortjeneste — hvad enten den frem- Arbejde og i hans deraf folgende begrcensede Erhvervskommer ved Akkordarbejder eller Timelon — skal paa muligheder. Men fordi Invaliden er afskaaret fra eller
virke den gennemsnitlige Ugefortjeneste pr. Arbejder i voesentlig hindret iUdforelsen af en Roekke Arbejde, der krcever legemlig Kraft, Udholdenhed, Hurtighed og Beherskelse
Virksomheden i nedadgaaende Retning.
De fremhoevede Forhold og andre tilsvarende forer af Lemmerne, ligger heri ikke nogen afgorende Hindring af
i Praksis alle til det Resultat, at Invaliden ikke faar Invalidernes Beskæftigelse, men kun et Udtryk for BeBeskæftigelse, idet man tvivler om hans Evne til at ud groensning af hans Anvendelighed.
Afgorende er derimod, om der findes Arbejdsomfore Arbejde. Denne Tvivl, der paa visse Omraader
kan have sin Berettigelse, er imidlertid traditionsbunden, raader, hvor der kil den fuldgode og forsvarlige Udforelfe
og kan i Hovedsagen henfores til tidligere Tiders begroen- af Arbejdet ikke nodvendigvis kroeves herknlisk Styrke
sede Erfaringer og de Arbejdsvilkaar, som for Tiden eller Beherskelse as alle fire Lemmer. Bl. a. krigsinvali-
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dernes Anvendelse i den specialiserede Industri viser, al
saadanne specielle Arbejdsomraader findes i en rig ZNangfoldighed. Der findes saaledes Arbejdspladser, hvor Ar
bejdet udfores siddende, og hvor der hovedsagelig stilles
krav med Hensyn til Herredomme over Armenes fulde
Brug; der findes Arbejdspladser, der fordringsvis kroever
normalt Herredomme over Benene, men hvor begge
Armes Brug ikke er Rodvendighed; der findes endvidere
Beskæftigelse af lettere Art, som frem for nogen krcever hur
tig og prcrcis Hjernefunktion, men hvor kravene til legemlig
Styrke og kraftudfoldelse er meget ringe. Der findes
endnu en Rigelighed af Beskæftigelser, som stiller vekslende krav til Udoverens Helbredstilstand, f. Eks. med
Hensyn til Synsevne, eller hvor de Forhold hvorunder
Arbejdet foregaar f. Eks. om det er vaadt eller tort,
skovet eller rent, er det bestemmende.
Det viser sig saaledes. at der findes en Roekke specielle Arbejdspladser, hvor det man kalder fuld Forlighed
ikke kroeves, men hvor der til Arbejdets Udforelfe kun
kroeves begroenset Styrke, Bevcegelighed med mere. Det
viser sig desuden, at adskillige af saadanne specielle Arbejdspladser ikke alene kan udfyldes af en Invalid, men
kan udfyldes ligesaa godt som af raske og det goelder i
scerlig Grad de yngre Invalider, hvis Tilvcenningsevne
er siorsi.
Den praktiske erhvervsmæssige Betydning af en Invaliditet er saaledes stcerkt varierende i Forhold til de
Krav de forskellige Beskæftigelser stiller til Udoveren.
Det er ikke ved alle Beskceftigelfer at Invaliditeten er
relevant, og ved de Beskceftigelfer, hvor Invaliditeten ikke
hindrer Arbejdets normale Udforelse. er det egentlig talt
forkert, at tale om Invaliditet, da den netop ingen praktisk Rolle spiller for Arbejdets Pasning.
Invaliditet er med andre Ord et relativt Begreb;
men noget ganske tilsvarende gor sig gcrldende ved Normalitet. I det daglige Liv er man jo ganske klar over,
at et Menneske ikke egner sig lige godt til alt, idet en
Rcekke Forskelligheder med Hensyn til Anloeg, Aoerdigheder, Haandelag m. m. gor sig goeldende og forer med
sig, at der i de enkelte Tilfoelde ikke er frit Valg, men
derimod Tale om Valg indenfor begroensede Omraader.
Fordi der er Tale om en vis Begromsning i Anvendeligheden gor det efter almindelig Opfattelse ikke noget
Skaar i Normaliteten, og fordi en ung rask Aland f. Eks.
paa Grund af Haandsved findes uegnet til Finmekanik,
finder man ikke paa at tale om Invaliditet. Derimod
har man taget Erfaringen om, at de forskellige Beskoef'tigelser stiller varierende krav til specielle Foerdigheder,
som ikke alle kan ventes at besidde, i det praktiske Er
hvervslivs Tjeneste og lcegger stadig mere Vcegt paa
Erhvervsvejledning. Man soger derigennem i videste
Omfang at undgaa Spild af Tid og krcefter, idet man
soger at indkredse det Omraade som den enkelte bedst
egner sig til.
Der er altsaa saavel for fuldt normale som for Inva
lider Tale om en vis Begromsning i Anvendelsesmuligheder.
De Omraader, indenfor hvilke Invalider kan anvendes,
er scedvanligvis blot sncevrere end for andre Menneskers
Vedkommende, idet man ved Afgrcensningen foruden til
Anlceg, Fcerdigheder, Haandelag m. m. i scerlig Grad
maa tage Hensyn til den mangelfulde Helbredstilstand.
Nogle Eksempler fra det praktiske Liv vil kunne
belyse Forholdet.
a) En ung kvinde faar en Forbrcending af begge Hcender, hvorved Fingrene paa begge Hcender praktisk talt er
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gaaet tabt. Ved Operationer lykkes det at tilvejebringe
saa megen Bevcegelighed mellem de tilbagevcerende Tommelrester og Haandens Side. at Naal og Traad kan
fastholdes. Hun uddannes i Syning, men trods udvist
Energi er Udsigterne til noevnevoerdig Fortjeneste kun
smaa. Vedkommende kan ikke frisere sig. ikke lave Mad
o. m. a. Hun er nu beskcestiget indenfor konfektionsbranchen ved pasning af en elektrisk knaphulsymaskine i
normal Arbejdstid og til tarifmoessig Lon.
b) 18aarig Husmedhjoelperske paa Landet faar Tuberkulose i Hvirvelsojlen og opereres herfor. Af Hensyn til
Lidelsens Art maa hun ikke paatage sig svoerere Arbejde
forelobig. Samtidig med at tilkende hende Invaliderente,
bevilliger man en Ansogning fra hende om et kursus ti!
Uddannelse som kontrolassistent. Efter Uddannelsen anser Skolen hende for scerdeles velegnet, hun opnaar Plads
som kontrolassistent til normal Lon, og Renteudbetalingen
standser.
c) For nogen Tid siden forhandlede jeg med en ung
kvinde, som fra Fodsleu mangler det meste af hojre Arm.
idet kun en Del af Overarmen findes. Det drejede sig
om Overtagelse af en Rengoringsplads. og vi talte om,
hvorvidt hun kunde klare det. Samtalen gik lidt trcegt,
indtil hun forstod, ak jeg med mine Sporgsmaal toenkte
paa hendes Arminvaliditet, og hun erklcerede med et
Smil, at den ikke generede hende. Det hun havde tcenkt
paa, naar hun angav Troethed ved Arbejde, var en
Underlivslidelse, som nu var i Bedring. Hun overtog
Rengoringsarbejdet af 8 kontorlokaler og klarer Arbejdet
tilfredsstillende.
d) Paa Invalideforsikringsraadets Kontor har i Aarenes Lob en Roekke invaliderede Personer haft Beskceftigelfe. For nogle Aar siden beskæftigede man ved Maskinskrivning en ung kvinde med Lammelse i begge Ben.
Hun kunde bevcege sig inde ved 2 Stokke, men bevcegede
sig udeudors i Selvkorer. Hun var uddannet paa Hjemmet for Vanfores kontorstole, arbejdede fuldt tilfreds
stillende og til normal Lon. Efter nogen Tids Forlob
sagde hun Stillingen op med den Begrundelse, at det
var vanskeligt at klare sig fuldl ud selv for den betalte
Lon. Hun havde derfor set sig om efter noget bedre og
havde opnaaet en bedre lonnet Stilling. Hun har siden
anskaffet sig en motordreven Sygevogn, som hun anvender
i sin Fritid.
For Tiden beskoeftiges 16 Invalider ved forskellige
Former for kontorarbejde. Eksempelvis kan ncevnes, at
to kvinder, som er lamme i begge Ben og som benytter
Selvkorer udendors, anvendes til Maskinskrivning; til
Budvirksomhed anvendes Moend, som mangler en Arm,
og til anden kontorvirksomhed anvendes f. Eks. Personer
med Amputationer, Bornelammelse m. m. Ogsaa Direktoratet for Sygekassevoesenet anvender Invalider, f. Eks.
Personer med Rygskcevhed, Sukkersyge o. a. Ved Telefonomstillingsbordet, der har 40 Biapparater, er oplcert
tre blinde kvinder, som alle er i Stand til at betjene
et saadant Omstillingsbord. Om de beskæftigede kan
siges, at de udforer normalt Arbejdsmængde i normal
Arbejdstid og til scedvanlig Lon.
Eksempler som disse vil vcere kendt fra adskillige
Omraader af Erhvervslivet, selvom der ikke tidligere er
arbejdet efter en bestemt Plan. kendt er bl. a. det
Forhold, at Arbejdsgivere i ikke ringe Omfang, ganske
scerlig overfor tilskadekomne i Virksomheden, har fundet
Beskæftigelse for Invalider.
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De fremdragne Eksempler er formentlig tilstrækkelige
til at bekroeste det tidligere sagte, at Invalider indenfor
specielle Omraader kan anvendes paa normale Vilkaar.
Endnu skal i denne Forbindelse noevnes, at de Tilfoelde forekommer, hvor Invaliden vel kan udfore
et specielt Arbejde, men ikke kan udfore dette hurtigt
nok. I saadanne Tilfoelde vil man voere henvist kil at
frugtbargore Invalidens Arbejdsevne i selvstoendig Virksomhed, hvor han kan opveje sin mangelfulde Hurtighed
ved en noget lomgere Arbejdstid. Som Eksempel kan
her ncevnes en Jord- og Betonarbejder, som i 32 Aars
Alderen faar begge Ven sat af paa Grund af Tuberkulose. Han har siden givet sig af med Borstenbinderi
og Skotojsreparationer, hvorved han tidligere tjente
5—600 kr. aarlig. Han faar tilkendt Invaliderente.
For at bedre hans Forhold faar han udlaant en Skotojsfymaskine, og da man ved personlige Undersogelser
paa hans Bopcel og ved personlige Forhandlinger med
Folk paa Stedet konstaterer, at Forretningen gaar fremad,
udlaauer man ham endnu to Maskiner, og ved Hjoelp
af kommunalbestyrelsen faar han sin kundekreds udvidet.
Forretningen er i stadig Fremgang og vedkommende er
godt paa Vej til ved Arbejde i egen Virksomhed at kunne
ernoere sig og sin Familie,
Efter at have paavist, at Invalider indenfor specielle
Arbejdsomraader kan beskceftiges, maa man under Hensyn til de Vanskeligheder, som faktisk bestaar for at skaffe
egnet Beskæftigelse til dem, undersoge, om der kan rejses
berettigede Indvendinger imod i videste Omfang at söge
Invalider beskoeftiget.
Man kunde sporge, om det ikke netop er rimeligt,
at Invalider, som Samfundet gennem Lovreglerne drager
Omsorg for, ikke optroeder konkurrerende paa Arbejdsmarkedet? Nu er Forholdet det, at en vis Gruppe Invalider, nemlig den som har mistet 2/3 af deres atmindelige Erhvervsevne, efter den goeldende Invalideforsikringslov kan opnaa 540 kr. aarlig. medens en anden
og i denne Forbindelse betydelige Gruppe ikke kan opnaa
Rente, paa et saadant okonomisk Grundlag kan og bor
man ikke vente, at Invaliden skal slaa sig til Ro med
Tanken om at blive anset for ubrugelig.
I mangelfuld eller manglende Arbejdsevne kan man
heller ikke finde nogen Begrundelse for, at Invaliden
bor udgaa af Arbejdsmarkedet, da det netop viser sig.
ak Invalider indenfor specielle Omraader kan udfore
endog normalt Arbejde.
Udfra Frygten for Lontryk eller udfra Frygten for
ikke at faa en til Lonnen svarende Arbejdsydelse kan'
man heller ikke fremfore Indvendinger, saaloenge Talen
er om at beskoeftige Personer ved specielt Arbejde, som
de kan udfore normalt og til normal Lon.
Man kunde endnu sporge, om det da ikke er urimeligt at bescette en Arbejdsplads med en invalideret per
son, naar man derved risikerer, at en saakaldet normal
person fortsat gaar ledig? Her maa man imidlertid erindre sig. at det ofte beror paa rene Tilfældigheder om
en person regnes for Invalid eller henfores til den
saakaldte normale Arbejdskraft, idet dette ofte beror paa,
om den invaliderende Lidelse kommer til Arbejdsgivernes
eller Arbejdskammeraters kundskab. Med andre Ord,
Groensen mellem invalideret og saakaldet normal Arbejds
kraft er i praksis vanskelig at drage. Man kan derncest
vanskeligt begrunde nogen Fortrinsadgang for den
saakaldte normale Arbejdskraft til en ledig Stilling ud
over den naturlige Adgang til Stillingen, som tidligere

Side 43

Arbejde i den giver; men derfor kan der jo ved Nybesoettelser blive Tale om at beskcestige en Invalid. Og om
nogen Forogelse af Arbejdslosheden kan der selvsagt ikke
blive Tale ved Beskæftigelse af en Invalid, som i Forvejen er arbejdslos.
Medens der saaledes ikke synes at foreligge berettigede
Indvendinger mod at beskcestige Invalider ved specielt
Arbejde, som de kan udfore normalt, kan man anfore
adskillige Betragtninger, som afgorende for at beskcestige
Invalider. Det er rationelt at anvende sorhaandenvoerende brugbar Arbejdskraft. Man plejer jo sædvanligvis
ikke at kassere Vcerdier uden forsi at have sikret sig, at
de ikke mere er brugelige. Rationel produktionskankegang anser det jo dog for Spild at kassere kurante og
brugbare Redskaber, Maskiner og Reservedele, og det
forekommer ikke at voere mindre Spild at vrage brugbar
menneskelig Arbejdskraft.
Det er i pagt med den industrielle Udvikling at
gribe de Muligheder for Beskæftigelse, som Specialisering
har tilvejebragt, og det maa formentlig ses som en
Triumf for moderne udviklet Teknik, at produktionsmaskineriet til sin Raadighed ogsaa har den Arbejdskraft,
som tidligere Tiders Teknik ikke formaaede at beskceftige.
Det er okonomisk at beskceftige invalideret Arbejdskraft, idet man derved kan overfore en person fra Sam
fundets passivside til dets Aktivside. og det er naturligvis
af betydelig Interesse for saavel offentlige Forsikringsmidler som for Stat og kommuner, at det störst mulige
Antal personer er i Stand til at tjene til egen Families
Underhold, idet det offentliges Byrder derved lettes.
Det er retfoerdigt at aabne invaliderede personer
Adgang til egnede Arbejdspladser og ligestille dem med
andre i konkurrencen om Arbejdspladser. For dem.
der af bitter Erfaring kender Arbejdsloshedens Svobe
og har voeret ude for de Savn, den Bekymring og den
forstemmende Folelse af at vcere overftodig, som folger
af manglende Mulighed for at finde Beskæftigelse, vil
enhver Bestrcebelse for at skaffe Arbejde soles velkommen.
For dem, som med vaagent Blik folger enhver opdukkende
Mulighed for at komme ud af Arbejdslosheden, vil det
vcere indlysende, at Bestrcebetser for at skaffe Arbejdsmuligheder til dem, som er endnu voerre stillet end den
normale Arbejdsloshed, er aldeles unodvendige, hvis der
skal voere Udsigt til at skaffe dem en plads i Arbejdets
lysere Tilvcerelse. Man maa jo huske paa, at Invalidens
Vanskeligheder tilspidses af hans begroensede Erhvervsmuligheder, og det maa forekomme iojnefaldende uretfoerdigt, om man afskoerer ham fra disse. Og det kan
ikke vcere uretfoerdigt overfor andre arbejdslose i paakommende Tilfoelde at give den arbejdslose Invalid en
Chance; den samlede Arbejdsloshed bliver jo ikke derigennem storre, og faar Invaliden Beskoeftigelse. vil det
ofte vise sig, at Arbejdet opnaas af den, der har voeret
loengst ledig.
Og endelig er det etisk set det eneste forsvarlige at
söge Invalider beskoestiget. Faa Ting er saa rankende
for Selvagtelsen som Bevistheden om ved sit Arbejde at
kunne tjene til Underhold af kone, Born og sig selv;
og intet er saa opildnende for Invaliderne som Bevistheden om at udfore fuldt Arbejde paa lige Fod med
andre, kun gennem Beskoeftigelse kan Invaliden befries
for den nedtrykkende Folelse at voere til Byrde for sig
selv og andre, kun gennem Arbejde kan han opnaa Tilsredsstillelsen ved at voere tjenende Samfundsborger paa
lige Fod med andre, og kun gennem Erhvervsvirksomhed
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kan han hoste Lounen for den Energi og Arbejdsomhu.
som er Invalidens notwendige Indsats.
Gennem den goeldende Invalideforfikringslov har
Lovgivningsmagten anerkendt Onskeligheden af, at inva
lideret Arbejdskraft anvendes, og tillige Tlodvendigheden
af, at det offentlige flotter Invalidernes Bestrcebelser for
at skaffe Arbejde. Loven bemyndiger Socialministeren til
at virke for at skaffe Arbejde til de efter Loven forsikrede
i saadanne Stillinger i Statens eller kommunernes Tjeneste eller indenfor det private Erhvervsliv som de paagoeldende skonnes egnede til at udfylde.
IMedforaf denne Bestemmelse er Invalideforsikringsraadet blevet bemyndiget til ak virke for Beskoeftigelsessporgsmaalet. Paa dette Grundlag, der ikke udstyrer Raadet med nogen Magtfuldkommenhed, forsoger Raadet ad
Frivillighedens Vej at opnaa interesseret Medvirken fra
rette Vedkommende og derigennem opnaa egnede Beskæf
tigelsesmuligheder.
Det maa stoerkt understreges, at det drejer sig om
et Arbejde i sin Begyndelse og paa langt Sigte, og navn
lig at de forhaandenvcerende Muligheder for i Ojeblikket
at fremskaffe Beskæftigelse ikke er store. Alan maa her
have de foran omtalte Vanskeligheder i Erindring, Van

skeligheder som ikke lader sig overvinde fra den ene Dag
iil den anden, men som tvcertimod maa overvindes gennem loengere Tids Tilrettelægning, Arbejde og Agitation.
Alan maa ogsaa tage de ojeblikkelige Forhold paa Ar
bejdsmarkedet i Betragtning, og disse Forhold tillader
ikke Haabet om store Resultater netop nu.
Man kunde endda hcevde, at Tidspunktet for et Ar
bejde for Invaliders Beskæftigelse er soerlig uheldigt netop
nu, hvor Samfundet lider under en omfattende Arbejdsloshed. Det er det forsaavidt ogsaa, hvis man bedommer
Arbejdet i Forhold til de opnaaelige ojeblikkelige Resultater, men da man som ncevnt staar overfor Begyndelsen
til et Arbejde paa langt Sigte, hvor en Roekke Vanskelig
heder af ikke kunjungturbestemt Art gor sig gceldende
maa man anvende Tid til gennem de Resultater, som
kan opnaas, at berede Vejen for yderligere Fremstod,
naar Forholdene bedrer sig. Man har jo for set, at
daarlige Tider og vanskeligheder har fremkaldt Frem
skridt som senere kan udnyttes.
Arbejdet for Invaliders Beskæftigelse der er Udtryk for
sund okonomisk Tankegang foreslaas yderligere styrket og
udbygget ved det af Socialminister K.K.Steincke fremsatte
Forslag kil Lov om Folkeforsikring.

Beretning
over Invalidencevnets Virksomhed

ned 1932 behandlet og truffet Afgorelse om ialt 5358
Andragender.
Den noermere Fordeling paa de enkelte Rentekate
gorier ligesom Resultatet af de trufne Afgorelser fremgaar af folgende:
Noevnel har indtil ultimo Marts 1932 behandlet
3303 Andragender om Invaliderente, heraf bevilligedes
862 og afvistes 2441; 1065 Andragender om Forhojelse
af Invaliderenter (bev. 394, afsl. 671), 494 Andragender
om Enke- og Bornerente, hvoraf 241 bev. og 253 afsl.
447 Andragender om Forceldrerente og Forhojelse, hvoraf 215 er bev. og 232 afsl. og 49 Andragender om Renter til Born fodt udenfor 2Egteskab er 22 bev. og 27
blevet asslaaet.
For de Invalider, der i sidste Regnskabsaar af Ncevnet har faaet tilkendt Invaliderente eller Forhojelse af
Invaliderenten (65 Personer ialt) er Gennemsnitsprocenten paa 43,487.
Endvidere er der blevet foretaget 163 Efterundersogelser af krigsinvalider, og disse Undersogelser har i
83 Tilfcelde fort til forandret Fastsoettelse af Renten.
5 Andragender fra krigsinvalider og Efterladte om
Udbetaling af Renten under Ophold i Udlandet blev
samtidig bevilliget.
Ncevnet har i Beretningsaaret truffet Afgorelse angaaende 12 Andragender om kapitalasfindelse. Af disse
blev 2 bevilliget, 5 blev afvist fordi Invaliditeten ikke
kunde anses som en simpel kirurgisk Skade, og 5 blev
afvist, fordi Omstændighederne ikke talte for kapital
asfindelse.
I Beretningsaaret er der ialt udbetalt 10 300 kr.
i kapitalasfindelse.
Det samlede Antal af de af Ncrvnet fra dets Oprettelse den 1. Februar 1921 indtil 31. Marts 1932 behandlede Rentesager (nye Andragender, Andragender om
Forhojelse af Invalide- henhv. Efterladterenten og Efterundersogelser af Invalider) udgor 7609.
Anvisning og Regulering af Renken.
Der er i Aarets Lob anvist 23 nye Invaliderenter,
10 Enke- og Bornerenter samt 7 nye Foroeldrerenter.
Af Reguleringer er foretaget:

I Tiden fra 1. April 1931 til 31. Marts 1932
Invalidencevnet har atter udsendt en Beretning for
1931—32. Ncevnets Virksomhed i det ncevnte Finansaar har i det store og hele vceret af samme Omfang
som i det foregaaende Finansaar. Det hedder dog i Beretningen, at Virksomheden i nogen Grad har vceret
prceget af en Del Forberedelsesarbejder til de Abndringer
af Loven af 29. Marts 1924, som blev vedtaget den
4. April d. A., og at Ncevnet bl.a. har besvaret en Roekke
Foresporgsler fra Socialministeriet, som er bleven foranlediget under Ministeriets Udarbejdelse af det ATndringsforslag til Loven, som senere er bleven forelagt til Behandling paa Rigsdagen.
Af Beretningen fremgaar folgende:
Som det fremgaar af nedenstaaende Opstilling, er
der som i de foregaaende Aar ogsaa i Finansaaret
1931—32 gjort flittigt Brug af de af Ncevnet afholdte
konsultationsmoder.
Modested
Haderslev
Aabenraa
Tonder . .
Tinglev . .
Logumklosier
Toftlund . .
Rodding . .

Antal bessgende

Antal afholdte
konsultationer

Invalider

Efterladte

38
38
13
4
4
8
8

186
90
41
7
16
26
27

14
29
9
1
0
0
1

113

393

54

Paa de afholdte Moder har Ncevnet truffet Afgorelse om ialt 264 Renteandragender, og der er saaledes
fra Noevnets Oprettelse indtil Udgangen af Marts Maa-
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1. Nedscettelse af samtlige Renters Dyrtidstillæg pr. 26 Invalider paa Tuberkulosesanatorier og scerl.Hospitaler
13
„
„ Kur- og private Helbredelsesanstalter.
1. April 1932.
Der er til fuldsicendig blinde og Invalider, der har
2. Afkortning af krigstillceget ved 2408 Invalidemistet det ene Oje, leveret ialt 22 kunstige Ojne, idet
Renter.
3.I 127 Tilfcelde, hvor Lcegenndersogelse af Inva der foruden det Oje, eller de Ojne, der straks blev taget
lider har fort til en anden Fastsættelse af Renten. i Brug er udleveret hhv. 1 eller 2 Reserveojne til hver
4.I 2 Tilfcelde, hvor der ved Invaliders Anscettelse af de paagceldende Invalider.
Den almindelige Sygehjcelp til mititcere Invalider
i Stats- resp. kommunetjenesten maatte foretages
det lovbefalede Aradrag i Grundrenten.
har fra 1. April 1931 til 31. Marts 1932 medfort fol
5.I 64 Tilfcelde, hvor Invaliderne er indlagt til gende Udgifter:
Ligebehandling . . . . kr. 41267,40
Behandling paa Helbredelsesanstalter.
Apotekervarer
17506,13
6.I 490 Tilfcelde, hvor Forbindelsen med Laanekassen for Sønderjylland har nodvendiggjort ReHospitalsbehandling . .
21593,51
Proteser og diverse. . . .. 3749,78
gulering af Renten.
Rejsegodtgorelser . . . .. 17028,58
7.I 368 Tilfcelde. hvor Vorn, for hvilke der udbetaltes Efterladterenter, er fyldt det 18. Leveaar.
ialt kr. 101 028,40
8.I 22 Tilfcelde, hvor Forceldrerentenydere er afpaa
det
til
Ncevnet
knyttede
Bandagen er der fra
gaaet ved Doden hhv. har opnaaet Aldersbetin1.
April
1931
til
31.
Marts
1932
til
Fordel for militcere
gelser sor at opnaa fuld Aldersrente.
Invalider
udfort
folgende
Arbejder:
Til Sonderjydsk Fond er der i Aarets Lob fremDer er fremstillet 28Stk. proteser, 237 par og 7
sendt 119 Andragender fra Invalider og Efterladte om
enkelte
ortopcediske Skovler og 30 Stk. Bandager og scerUnderstottelse af Fondens Midler, og i 43 Tilfcelde har
lige Hjcelpemidler. Der er istandsat 286 Stk. proteser,
Tlcevnet besvaret forskellige Forespørgsler fra Fonden.
Der udbetaltes ultimo Marts 1932 for April Maaned 1109 Stk. ortopcediske og protesestovler og 21 Stk. Ban
dager og scerlige Hjcelpemidler.
2448 Invaliderenter med . . Kr. 123135,48
Endvidere er der fra Bandageriet udleveret 44 par
1595 Efterladterenter med .
., 98045,60
fabriksmcessigt fremstillede protesestovler.
ialt: 4043 Renter med et Belob paa Kr. 221181,08
Efter Bestilling fra Invalideforsikringsfonden i kobenEndvidere er der i Aarets Lob behandlet 2 Andra- havn, Statshospitalet i Sonderborg, forskellige andre Sygegender om Tilkendelse af en Affindelsessum ved krigs huse samt fra Sygekasser og fra privat Side er der i
enkers Indgaaelse as Abgteskab. Disse 2 Andragender ovenncevnte Tidsrum endvidere fremstillet 23 Stk. proteser,
er bevilliget med et samlet Belob paa 3312 kr.
44 par og 11 enkelte Stk. ortopcediske Stovler og 147 Stk.
Ara 1. April 1931 til 31. Marts 1932 er 26 Inva- Bandager og Hjcelpemidler, og istandsat 41 Stk. proteser
lider afgaaet ved Doden, og i 9 Tilfcelde er der tilkendt 65 Stk. ortopcediske Stovler og 27 Stk. Bandager og scerInvaliders Efterladte Aorsorgelse fordi Doden skyldtes lige Hjcelpemidler.
Rentelidelse.
Udgiften til Ncevnets Bandager! har bortset fra
Sygehjcelpsafdelingen.
Udgifter til Lonninger, ialt udgjort 19049,11 kr.
I Henhold til § 16, Punkt 1 i Lov Nr. 100 af
Ved Salg af proteser og andre Hjcelpemidler til
29. Marts 1924, er der udstedt 2933 kautionsbeviser til private er der opnaaet en Indtcegt paa ialt 11882,51kr.
Lceger, Apoteker, Vadebehandling og Massage.
korrespondancen har i det forlobne Finansaar omI det forlobne Regnskabsaar er der endvidere af fattet 39232 ind- og udgaaende postforsendelser.
Ncevnet indlagt til Behandling.
Ved Finansaarets Udgang raadede Ncevnets Arkiv
59 Invalider paa Statshospitalet i Sonderborg,
over ialt 9176 personalakter, nemlig 6172 Invalide- og
16
.. forskellige Amts- og Bysygehuse,
3004 Efterladteakter.

Fünfzehn Zahre Reichsbund der
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und
Kriegerhinterbliebenen
von Christoph pfändner
Vorsitzender des Reichsbundes
Die große republikanische Organisation der deutschen
Kriegsopfer, der Reichsbund, bestand am 23. Maj 1932
fünfzehn Jahre.
Die Enstehung des Reichsbundes fällt mitten in die
Zeit, in der sich in Deutschland die Auffassungen über die
Durchhaltepolitik und die Notwendigkeit einer alsbaldigen
Beendigung des Krieges ohne Annexion und ohne Kriegsentschädigung schieden.
Es war am 11. Maj 1917 als sich in Berlin 21
kriegsbeschädigte Kameraden über die Frage der Gründung einer Kriegsopser-Organisation besprachen. Am
23. Maj 1917 hat dann unter Vorsitz des Kameraden
Erich kuttner die offizielle Gründung des „Bundes der

Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten" stattgefunden.
Mit einem Aufruf ..Dank oder Recht" trat der junge
Bund bald vor die Öffentlichkeit. Er erhob die Forde
rung auf eine sozial gerechte Versorgung der Opfer des
Krieges und auf politische Gleichberechtigung des Kriegsteilnehmers. In diesen Forderungen fanden sich mit ihm
eine Reihe von örtlichen Vereinen von Kriegsbeschädigten
zusammen, die sich an den verschiedensten Orten in Deutsch
land seit dem Jahre 1916 gebildet hatten. Der junge
Bund erklärte sich in entschiedener Form gegen das preußische 3-Klassen-Wahlrecht. Mit Berufung auf die für
Land und Volk gleichermaßen geleisteten Dienste forderte
er für alle Kriegsteilnehmer wie für alle Staatsbürger
gleiche Rechte, kein Wunder, daß aus das entschiedene
sozialpolitische Bekenntnis und auf die klare siaatspolitische Forderung sich sehr bald die Gralshüter des alten
königlichen Preußens und des kaiserlichen Deutschlands
verpflichtet fühlten, dem Bund ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Man witterte mit Recht Betätigung
eines neuen Geistes der Kriegsteilnehmer, eines Geistes,
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der sich sehr entschieden von der Militärfrömmigkeit der
alten kriegervereine abhob. Erfreuten sich die Kriegervereine der liebevollsten Fürsorge des Staates, bekam
jeder aus dem Heere ausscheidender Soldat in seinen Militärpaß die freundliche Einladung zum Eintritt in einem
Krieger- und Militärverein eingeklebt, so hielten es gleichermaßen alle militärischen und zivilen Sachhalter des
alten Staates für ihre Pflicht, dem neuen Bund der Kriegs
teilnehmer und Kriegsbeschädigten die größten Schwierig
keiten zu bereiten. Seine Versammlungen wurden unter
dem bestehenden Kriegszustand eifrig überwacht. Land
räte. Bezirksamtmänner, Bürgermeister halfen zusammen,
um Berichte nach oben zu geben. In den Kriegsministe
rien entstanden nicht nur Akten, sondern auch die Auffassung,
daß der Bund für den Geist der Truppen an der Front
abträglich sein könne. Oer Oberstkommandierende in Berlin verbot schließlich dem ersten Vorsitzenden des Bundes,
dem Kameraden Erich kuttner, das öffentliche Auftreten.
Ferner mußte der Bund in seinem Namen durch die Einfügung des Wortes „ehemalige" zum Ausdruck bringen,
daß er wirklich nur aus dem Militärdienst ausgeschiedene,
also ehemalige Kriegsteilnehmer organisieren wolle.
Es schlössen sich aber immer mehr Kriegsbeschädigte
dem Bund an. Als er zu Ostern 1918 seinen ersten
Reichsbundestag hielt, zählte er schon 25 000 Mitglieder.
Auch auf diesem Bundestag wurde das Bekenntnis zu
den demokratischen Rechten der Staatsbürger erneuert.
Heute, wo die Demokratie wieder gefährdet ist, darf man
besonders daran erinnern.
Nach seinem ersten Bundestag in Weimar war der
Reichsbund besonders intensiv auf sozialpolitischem Gebiet
tätig. Manche Fortschritte sind dem alten Staate abgerungen worden. Vergeblich waren jedoch die Bemühungen auf Schaffung eines völlig neuen Verforgungsrechts,
für das sich auch die Gewerkschaften aller Richtungen
schon auf ihrem großen Fürsorge-Kongreß im Mai 1916
in Köln ausgesprochen hatten. Nach dem Zusammenbruch von 1918 war dann die Aufgabe des neuen Deutschland umso schwieriger. Eine große Demonstration der
Berliner Kriegsbeschädigten hat Ende Dezember 1918
davon Kenntnis nehmen müssen, daß im alten Kriegsministerium auch nicht ein Federstrich zur Schaffung eines
neuen Versorgungsrechts getan worden war.
Der Reichsbund hat dann die Versorgungs- und Fürsorgegesehe des neuen Deutschland in programmatischer
Form beeinflußt. Viele seiner jprogrammsätze gingen in
die Gesetze über. Nach einer Notlösung durch die nach
der Staatsumwälzung gebildete erste Reichsregierung
wurden im Jahre 1920 das Reichsversorgungsgesetz, das
Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter und das
Gesetz über die soziale Fürsorge geschaffen. Die Versorgung nach militärischen Dienstgraden wurde beseitigt; bei
der Bemessung der Rente spielte nicht mehr der Dienstgrad sondern der bürgerliche Beruf des Kriegsbeschädig
ten und der gefallenen Kameraden eine Rolle. Nur für
die aktiven Offiziere blieb dem Grunde nach die alte
Offiziersversorgung bestehen. Ist auch nicht alles erreicht
worden, was an berechtigten Forderungen aufgestellt
war. so ist doch unumstößliche Tatsache, daß durch das
Wirken des Reichsbundes den deutschen Kriegsopfern
die besten Dienste erwiesen worden sind. Bald begannen
die Jahre der Geldentwertung; die große Inflation
vernichtete wieder alle materiellen Errungenschaften.
Vom Dezember 1923 ab mußte nicht nur in der Gesetz
gebung, sondern auch organisatorisch neu aufgebaut werden.
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Unter den bestehenden kriegsopferverbänden blieb der
Reichsbund der stärkste und einflußreichste.
Die höchste Mitgliederzahl von mehr als 700 000,
die im März 1920 erreicht war, konnte nicht gehalten
werden. Viele kamen zum Bund, um nur ihre Rentenund Fürsorgeangelegenheiten erledigen zu lassen. Die
Inflation hat in der Frage der Mitgliederzahl ihr übriges
getan. Mit etwa 250 000 Mitgliedern ist der Reichsbund
aus der Inflation herausgegangen. Er überragte damit
um ein Vielfaches die anderen Organisationen. Bis zum
Jahre 1929/30 stieg er auf 450 000 Mitglieder. Die wirtschaftliche Not ließ wieder einen Teil von Mitgliedern
abziehen. Rechnet man diese und die durch Tod abgegangenen Mitglieder ab, dann hat der Reichsbund heute
immer noch rund 400 000 Mitglider, eine Zahl, die sich
auf 23 Gaue und rund 6000 Ortsgruppen verteilt.
Getreu den schon bei der Gründung ausgesprochenen
Grundsätzen hat es der Reichsbund in all den Jahren
mit der Demokratie und der Republik gehalten. Der
Reichsbund ist eine überparteiliche Organisation. Nach
seiner Satzung parteipolitisch neutral, steht er aber auf
dem Boden der demokratischen-republikanischen Verfassung
und verteidigt diese auch. Er hat dies im besonderen
in der letzten Zeit gegenüber den Hakenkreuzlern getan
und wird dies auch weiter so halten. Seine Mitglieder
setzen sich hauptsächlich aus Kriegsbeschädigten und KriegerHinterbliebenen zusammen. Nur ein geringer Prozentsah entfällt auf Kriegsteilnehmer, die er eigentlich nach
dem Willen seiner Gründer in gleichem Maße organisieren
wollte. Wir kennen alle die Zeitverhältnisse, die dies
nicht haben möglich machen lassen, und es ist heute wohl
unbestritten, daß der deutsche Kriegsteilnehmer, der keine
Versorgungsansprüche stellen kann, seine Organisation im
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gefunden hat, wenn er
es nicht mit den Feinden der Republik hält. Reichsbanner und Reichsbund der Kriegsbeschädigten ergänzen
sich gegenseitig in skaatspolitischer und sozialpolitischer
Beziehung.
Neben der Einwirkung auf die öffentliche Gesetzge
bung hat der Reichsbund die Kraft der Selbsthilfe nicht
unterschätzt. Aus einer am 1. Juni 1925 in Wirksamkeit
getretenen eigenen Unterstützungskasse bei Sterbefällen
hat der Reichsbund bis zum Schluß des Jahres 1931
mehr als 2 600 000 RM. Sterbegelder bei mehr als
32 000 Todesfällen gezahlt. Im Mitgliederbeitrag ist ein
geringer Betrag für diese Hilfe einkalkuliert. Die Rücklagen für die Sterbekasse sind entsprechend den versicherungsmathematischen Grundsätzen geschaffen. Gegenwärtig ist ein Deckungskapital von rund 5 Millionen Reichs
mark vorhanden. Dazu tritt noch das eigentliche Bundesvermögen.
Aus seinen Rücklagen hat der Reichsbund den Woh
nungsbau soweit als möglich gefördert. Durch die von
ihm Gemeinnützige Reichsbundkriegersiedlung G. m. b. H.,
deren Stammkapital sich restlos im Besitz des Reichs
bundes befindet, das durch Mitglieder des Bundesvor
standes als Treuhändler verwaltet wird, hak er bisher
650 Neubauwohnungen geschaffen, die in seinem Besitz
verblieben sind. Durch Hypotheken und Zwischenkredite
hat er mehr als 2 000 Wohnungen finanziert. Mancher
Kriegsbeschädigte ist durch die Finanzkrast des Bundes
in den Besitz eines Eigenheims gekommen. Rund 4^/s
Millionen Mark stehen bei einzelnen Mitgliedern des
Bundes an Hypotheken aus.
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In den bayerischen Alpen unterhält der Reichsbund
ein eigenes Erholungsheim, das Waldhotel Christlessee
bei Oberstdorf steht den Mitgliedern des Reichsbundes
das ganze Jahr zu ermäßigten Preisen offen. Oer Reichs
bund selbst gibt aus seinen Mitteln für bedürftige Kriegsbeschädigte und Kriegerhinterbliebene in jedem Jahr eine
beträchtliche Anzahl von Freikuren. Die Reichsbahn-HauptVerwaltung hat im vorigen Jahre das heim dadurch
anerkannt, daß alle Kriegsteilnehmer bei Reisen ins Heim
nur den halben Fahrpreis zu zahlen haben.
Die Stadt Hecklingen in Anhalt hatte im Jahre
1925 dem Reichsbund das Schloß Gänsefurth zur Ver
fügung gestellt. Der Reichsbund gestaltete es zu einem
Erholungsheim für Kriegerwaisen aus. Er hak es 6
Jahre lang geführt. Viele Kriegerwaisen haben in diesem
Heim Aufnahme und Erholung gefunden. Das Heim
ist dann wieder aufgegeben worden, als es seinen Zweck
erfüllt hatte. Jetzt sind fast alle Kriegerwaisen in einem
Alter über 15 Jahren; ein besonderes Kinder-Erholungsheim für sie ist deshalb nicht mehr erforderlich. Den erwachsenen Kindern der Mitglieder des Reichsbundes steht
aber auch das Erholungsheim Christlessee zur Verfügung.
In internationaler Beziehung hat es der Reichsbund
alsbald nach dem Krieg für seine Pflicht erachtet, mit
den Kameraden „von der anderen Seite", in einen Gedankenaustausch zu treten. Die Kriegsteilnehmer in den
anderen Ländern, im besonderen die Kameraden in Arankreich, hatten den gleichen Wunsch. Natürlich gingen die
ersten Annäherungen nur sehr zögernd vor sich. Es war
natürlich, daß neben einem zum Teil in Erscheinung
tretenden in den Himmel stürmenden Optimismus auch
Mißtrauen vorhanden war. Die Kameraden von beiden
Seiten haben sich aber sehr bald verstanden. Das Kriegs
erlebnis war im Grunde an jeder Aront gleich. Das
Verlangen der Kriegsteilnehmer nach Sicherung des Ariedens sitzt ihnen zu tief im Herzen, als daß das Mißtrauen
für die Dauer eine kameradschaftliche internationale Arbeit hätte unmöglich machen können.
Aür die vorbereitenden Arbeiten kamen der im Jahre
1925 in Genf gegründeten Eiamac wiederholte Sitzungen
beim Internationalen Arbeitsamt zu statten. Der auch
von den deutschen Kriegsteilnehmern hochgeschätzte Direktor
Thomas trat als geschickter und erfolgreicher Vermittler
auf. Er berief erst eine Konferenz zur Untersuchung der
Frage der Heilbehandlung, 2 Jahre später — es war
im Jahre 1923 — eine Konferenz zur Untersuchung der
Arage der Beschäftigungsmöglichkeiten und des Einfiellungszwangs für Kriegsbeschädigte. Auf diesen Konfe
renzen haben sich die Kameraden aus den beteiligten
Ländern, im besonderen aber die Kameraden von der
Union Aederale und vom Reichsbund kennen gelernt.
Schon nach 2 Jahren waren nach weiteren vorbereiten
den Besprechungen alle Hindernisse ausgeräumt. Die
Ciamac entstand und hat bis jetzt in der uns allen bekannten erfolgreichen Weise gearbeitet. Der Reichsbund
hat in Deutschland des öfteren große pazifistische kundgebungen veranstaltet, auf denen auch französische kameraden gesprochen haben.
Die gegenwärtige Zeit findet den Reichsbund im
harten Abwehrkampf gegen die soziale Reaktion. Er
wird diesen Kampf bestehen und weiter die sozial-politische
Aestung der deutschen Kriegsopfer bleiben, von der aus
ihre Rechte mit Erfolg verteidigt werden.
»

»
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Kriegerwitwen gestalten ihr Schicksat
Aus allen Lagern sind Kriegsbücher geschrieben
worden, Bücher von der Aront und Bücher von der Heimat.
Allen Formationen, allen Gruppen und Truppen, die
mit waren, ist ein literarisches Denkmal gesetzt. Nichts
scheint vergessen. Und doch: eines fehlt, kein Buch
kündet von dem Schicksal der Kriegerwitwen. Aber eine
Broschüre gibt es in Deutschland; eine Broschüre, von
der man wenig spricht, die wenige kennen: nüchterne
Gesetzesauszüge und Statistiken, dazwischen aber stehen
..Schicksalsschilderungen" von deutschen Kriegerwitwen.
Und wenn man diese Broschüre zufällig in die Hand bekommt und die knappen Schilderungen liest, dann findet
man erschütternde Dokumente, die diese Zeit hervorge
bracht, zugleich aber auch die stärksten Bekennwisse zum
Willen und zur Pflicht des Lebens. Dieses „allen Gewalten zum Trotz sich erhalten" zeigt, daß die Kriegerwitwen, die ihr Schicksal neu gestalteten und gestalten,
ihrer gefallenen Männer würdig sind.
Die Berichte erfüllen uns mit tiefster Rührung und
aufrichtiger Bewunderung für diese Frauen, die HeldenHaft ihren Kindern eine bessere Zukunft, eine gute Berufsausbildung zu geben suchten. Es kommen Kriegerwitwen
aus allen Kreisen zu Wort; neben der Arbeiterin und
der Witwe des Handwerkers schreiben die Witwen von
Offizieren und Akademikern übei7 den schweren Lebenskämpf.
Aus dieser Armee von Kriegerwitwen, die heute,
13 Jahre nach Friedensschluß, dreieinhalb mal so groß
ist als die deutsche Reichswehr, erzählen nur 15 Frauen
ihr Einzelschicksal. Es sind Beispiele von weiblicher
Lebensarbeit verschiedenster Art, die nach einem gleichen
Schlag, einer gleichen Katastrophe sich um menschlichen
Wiederaufbau, um „Reparationen" der kriegszerstörnng
bemüht.
Von dem schwarzen Tag, an dem sie, oft nach
wochenlanger furchtbarer Ungewißheit, die Nachricht bekamen, was geschehen sei, meist durch den zurückgekom
menen eigenen Brief mit dem Stempel „Gefallen!", berichten alle nur verhalten; an diese Wunde zu rühren,
ist noch immer zu schmerzhaft. Es heißt: „Dieser furchtbare Moment ist nicht zu beschreiben". Oder eine andere
schreibt: «Die Briefträgerin hatte den Brief schon drei
Tage, ehe sie den Mut fand, ihn mir zu geben". Die
Aufrüttelung aus dem Schmerz kommt sehr bald und
sehr nüchtern. Die Rente ist so knapp, daß die Frauen
einen Gelderwerb suchen müssen, um vor allem die kinder durchzuhalten. Auch die Begüterten kommen nach
der Inflation in dieselbe Zwangslage. Und nun ergibt
sich ein erschreckender Eindruck aus diesen Lebensschilderungen:
Nur zwei oder drei Frauen haben vor der Ehe
einen Beruf erlernt. Die meisten stehen jetzt ratlos da.
Die Proletarierinnen haben von früh auf gelernt, ihr Geschick selbständiger in die Hand zu nehmen. Es ist aber
um so höher anzuschlagen, wie tapfer alle diese Frauen
an ein ihnen fremdes Leben herangehen. Sie müssen
nicht nur innerlich den Verlust ihres Lebensgefährten zu
überwinden versuchen, sondern auch äußerlich von vorn
anfangen, sich mit 30 oder 40 Jahren nochmals auf die
Schulbank setzen. Dazu kommt noch die Versorgung des
Haushalts und die Angst und Verantwortung um die
Kinder.
Aortsoettes.
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Vil Eslerundersogelserne blive standse! ? I
Efterhaanden som den okonomifke og financielle
Krise har udviklet sig til en Verdenskrise, rejser der sig
overalt Sporgsmaatet om, hvordan afhjoelpes denne
krise? Alle Lag i Samfundet rammes og ikke mindst
krigsofrene. Ogsaa den internationale Sammenslutning
for krigsofre og krigsdeltagere „Ciamac" agter paa
det 8. Aarsmode i Wien i Dagene den 1., 2. og 3. Sep
tember at drofte dette Problem paa ny. Som bekendt,
saa har Ciamac allerede sidste Aar henvendt sig til de
kriseramte Nationer i en Resolution, hvor man mindede
de respektive Regeringer om, ikke at glemme krigsofrenes
og krigsdeltagernes priviligerede Stilling, som disse gen
nem deres legemlige og sociale Skader har erhvervet sig.
Hvilken Stilling Ciamacs Aarsmode vil tage til
dette Sporgsmaal, kan paa Forhaand ikke siges, men
der vil paany blive rettet Henvendelse til de kriseramte
Rationers Regeringer, for at paaminde dem om deres
manglende Pligtopfyldelse paa krigsofferforsorgelsesomraadet. Efter hvad Formanden kam. Ar. Andresen, der
er Medlem af Ciamacs Bestyrelse, oplyser, saa vil der
muligvis blive Tale om et Forslag, der gaar ud paa,
saalcenge krisen er aktiv, at standse Efterundersogelserne
i et Par Aar. Formanden oplyser endvidere, at han
har droftet dette Sporgsmaal i Invalideraadet i kobenhavn og ved Aoretroede hos Formanden for Invalidenoevnet Hr. Stiftamtmand Lundbye, som har forelagt
det for Ncevnet, er han fast overbevist om, at begge
Instancer, saafremt en Henvendelse fra Ciamac vil fore
ligge, vil vcere villige til at siotte et Forslag om, at begroense Efterundersogelserne. i det Omfang som Forholdene Mader det, saalcenge Landet herskes af krisen.
-i-

Augustenborg Afdeling
Vekendtgorelse.

Augustenborg Afdeling afholder stor Skiveskydning
i kettingskov kro Sondag, den 4. September 1932.
Der afholdes koncert og Bal.
Vi sender herved en indtrængende Opfordring til
vore Medlemmer om at komme til Stede, da de penge,
der indkommer, gaar til Fordel for Foreningen.

Rinkences Afdeling
afholder Medlemsmode Onsdag, den 7. September 1931
Aften Kl. 8 hos Goeskgiver Chr. Schmidt, Sandager med
folgende Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer. 2. Aarets Lottospil. 3. Forskelligt.
P.F.V.:
A. Hinrichsen.

Bognyt.
Forste Hoefte af „Paa Valsen gennem Verdenskrigen" er nu udsolgt, og andet Hceste ligger nu for i
et Oplag paa 6000 Eksemplarer. Det omtaler et Afsnit
af kystvagten paa Als og Sundeved (Myndighedernes
Spionagesrygt), altsaa hjemlige Forhold.

^ ZnvalidekonsulenlkMorel sor Haderslev Ly og Amt ^
°

Storegade 88 (Amtshuset)

-

Telefon 1092

°

°
°

?äer XriK8iliva1iäer oZ kalänes Merlaäte
Zratis VejleäninK oZ kasä i kentessxerm.m.

°

o

kontortid S-12 og 2—4. Lordag, 9—12

°

»

Sonderborg Afdeling

j

afholder Alaanedsmsde, Tirsdag, den 6. September
1932, kl. 8 i Oehlers kaffee, Perlegade 65.
Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer. 2. Protokoloplcesning.
3. Oroftelse vedrorende evtl. Afholdelse af et Gaafefpil.
4. Oroftelse vedr. Medlemmernes Deltagelse ved Begra
velser. 5. Eventuelt.
Medlemmerne bedes give talrigt Mode.
Bestyrelsen.

Konsultation for militsers Invalider oZ saaäannes efter
ladte samt KenteanssZere vil

af en

l^äsenäinZ fra I^ssvnets

Kontor i September ^lasneä 1932 blive afdolät i:

HsäersleV, ^mtsbnset,
äen 1., 8., 15., 22. oZ 29. Kl. 14»».
Aabenraa, S^Zekassens Kontor, SonäerSaäe 12,
äen 6., 13., 20. og 27. Kl. 14^.

I'snäer, Amtsbuset, äen

14. og 28. Kl. 14^.

I'inzlev, l'inZlevbus, äen 19. Kl. 1615.
I'oktlunä, k^rosck' Hotel, äen 16. Kl. 14.

afholder et Msde Onsdag den 7. September Aften kl. 8
i vort Modelokale for at drofte og tage Stilling til Afdelingens aarlig tilbagevendende Gaafespil, der agtes af
holdt i Oktober Maaned d. A.
Vi beder alle kammeratmder og kammerater at
mode saa talrigt som muligt. Festudvalgets Medlemmer
maa under ingen Omslomdiaheder mangle ved dette
Mode.
p. B. V.:
I. C. Hansen, Formand.

^

Hleääelelse 5ra Invaliäensevnet

I^szumkloster, Hotel KoFal, äen 9. Kl. 15^.

Graasten Afdeling

/8

Nr. 6

KsääinS, tiotel ksääinZ, äen 3. Kl. 15 so.
Invaliäer oZ efterlaäte, samt I^enteanssZere, 8om onslcer
at Zore LruZ af äisse Konsultationer, mas senest 2 OaZe inäen
äen Dato, paa bvilken äe agter st Zive ^oäe, meääele Invaliäensevnet i Lonäerborg, til bvllken Konsultation äe agter at
give ^oäe, for at Veäkommenäes Eliter kan blive meäbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä kvilke äer ilike er l^ejliMeä
til st blive IseZeunäersoZt — askoläes kun, for saaviät Nsevnet
rettiäigt moätager ^nmeläelser til samme.

Invali<äensevnet.

Xul - Xc»l<8 - Lriketter - Lrsencle
l^elekon 726 - ^lelZIem at ?c»reninZen

-

^eleton 726

.Krigs-Znvaliden" redigeres af H. Clausen - Ssnderborg, kastaniealle S, St.; udtommer een Gang maanedlig, og koster IS Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af ,Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.
Trykt i F. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 245.

Invalid/,
/>'

^ .t..', >!/

^

'. -

Medlemsblad

for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efkerladke
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Zen 1. Oktober 133?

g. Aargang

Blindes Veskceftigelse ved Maskiner.
Af Fabriksinspektor Axel Alsoe.
Ethvert Menneske har Ret til at leve, ogsaa den
blinde, og derfor er det en simpel Pligt at skaffe dette
af Skcebnen saa Haardt hjemsogte Menneske et bedre Lod
ved at indramme ham en plads ved den seendes Bord,
hvor han hidtil har vceret noesten ganske udelukket, idet
de blinde, der i Reglen blev uddannet i Blindeinskitnter,
hovedsagelig kun loerte at flette kurve og Stole, binde
koste, fremstille Borster og mange andre Haandarbejder.
Dette er imidlertid ikke tilstrækkelig til at sikre de blinde
Tilfredshed og den fornodne Fortjeneste, derfor har
Kleinbauwerk Siemens-Schnkertswerke A.-G. i Siemensstadt — idet Begyndelsen blev gjort i Aaret 1915 —
efter forudgaaende omhyggelige Forsog stillet sig den Op
gave at beskæftige de blinde — saavel krigs- som Civilblinde — ved Maskiner, og takket voere indsigtsfulde
Medarbejdere (Ingeniorer og Mestre) er denne Opgave
nu gennemfort saa vidt, at den kan betragtes som lost.
Herom skal der i det folgende gives nogle Oplysninger
paa Basis af en af ovenncevnte Fabrik forrige Aar
udgiven Beretning.
Der maa tilloegges Behandlingen af de blinde overordentlig stor Betydning, hvilket ofte er en ret vanskelig
Opgave, idet Sjælelivet hos dem, hvis Syn gik tabt nnder krigen, i mange Tilfoelde er uheldigt paavirket as
denne Ulykke, der saa pludselig har ramt dem. Derfor
har man ikke anbragt de blinde afsondret, men mellem
de seende i Vcerkstedet, og dette har synligt forhojet deres
Livslyst og Arbejdsglæde.
Saavidt muligt skaffes der de blinde Bolig i Siemensstadt eller i Ncerheden for at spare dem for den
mere eller mindre farlige Jernbane- eller Sporvognskorsel.
Stemningen blandt de blinde er i de fleste Tilscelde god.
Mar de forst selv har besluttet at söge Glemsel for deres Ulykke i Arbejde, arbejder de ogsaa flittigt, tilmed
da deres Opmærksomhed ikke afledes af andre Ting i
Voerkstedet. krigsbtinde, der under Lazaretophold stadig
klagede over hovedpine, har fortalt, at de efter Genoptagelse af Arbejdet har folt sig langt bedre tilpas. De
blinde maa naturligvis beskæftiges individuelt, det vil
sige Folk, som tidligere har udfort tungt Arbejde, bor
anvendes til staaende Arbejde ved store Maskiner, saa at

de kan faa Brug for deres kroefter, svagelige Arbejdere
eller saadanne, som er vant til siddende Beskæftigelse,
etter som har kunstige Ben, bor beskæftiges siddende.
De blinde ledsages ofte til og fra Arbejdspladsen
af en hund. Til dette Aormaal afrettes den tyske Schäferhund. der er den blindes trofaste, vagtsomme Ledsager
og bedste Ben. I Arbejdstiden bliver Hunden roligt
liggende under Arbejdsbordet for sin Herres Aodder.
For at lette Forbindelsen mellem de blinde og Afdelingsmesteren har man indfort Flagsignaler, som de
blinde ved Hjoelp af en simpel Mekanisme kan indstille
fra lodret til vandret Stilling. Denne Stilling tilkendegiver Mesteren at man har Brug for ham, hvad enten
det nu drejer sig om et nyt Bor, en nodvendig Omstilling af Maskinen til andet Arbejde eller lignende. Herved
undgaar man den tidligere saa forstyrrende Raaben. Den
lodrette Stilling, at alt er i Orden — Maskinarbejdet er
efter de indhostede Erfaringer de blindes egentlige og
bedst egnede Arbejdsfelt. Det animerer og fremmer
Arbejdslysten overordentlig, giver den blinde saa at sige
ny Tilskyndelse og styrker hans Selvtillid til hans egne
Evner i stedse stigende Grad. En af de vigtigste Opgaver ved Maskinarbejdets Indforelse laa i at konstruere
Beskyttelsesanordninger, som udelukkede, at de blinde kom
til Skade. Dette var i det hele taget en forske Betingelse
uden hvilken Fabrikstilfynet og Fagforeningen ikke vilde
have sanktioneret de blindes Beskæftigelse ved Maskiner.
Derfor konstruerede man scerlige Beskyttelsesanordninger,
som doekker Maskinens farlige og bevoegelige Dele og
hindrer de blinde i at komme disse for ncer. Den blinde
maa have absolut Garanti for, at Maskinarbejdet ikke
rummer nogen Fare for ham, da Frygten for Ulykkestilfcelde ellers vil nedscette hans Arbejdsevne. Desuden
maatte der udtcenkes forskellige Sceranordninger for i det
hele taget at soette den blinde i Stand til at udfore visse
vanskelige Arbejder. 3 denne Forbindelse maatte der kages
scerlig Hensyn kil de blindes Folesans, der efterhaanden
udvikles meget ftoerkt. Saaledes har man f. Eks. konstrueret Anordninger paa Standse- og Prcegemaskiner,
som ubetinget udelukker Ulykkestilfælde, isoer de frygtede
Fingerbeskadigelser. Begge Hcender maa trykke ned paa
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de udenfor Maskinen anbragte Haandtag for Stemplet müht, den kriegerweisen gesundheitlichen Schuh, eine gute
overhovedet troeder i Funktion, og under Arbejdet befinder Schul- und Berufsausbildung zu verschaffen.
begge Hcender sig saaledes uden for Maskinen. paa
Heute steht die Kriegerwitwe leider zum zweitenmale
Mttemaskinen anbragte man den forste specielle Beskyt- in ihrem Leben vor einer schweren Tragik. Sie hat
telsesanordning for blinde, idet man paa Maskinen har unter Aufbietung aller körperlichen und seelischen Kräfte
anbragt et bevoegeligt Beskyttelsesgitter, som ved Drejning in jahrelangem selbstlosen Ringen versucht, ihren Kindern
af Haandhjulet bevoeger sig fremad og automatisk skubber das Leben besser zu gestalten, hat ihnen eine gründliche
Haauden bort, naar denne noermer sig Maskinen.
Berufsausbildung ermöglicht. Da erfaßt diesen vaterlosen
Scerlig vanskeligt Arbejde, som f. Eks. Boring af Kindern nach der Ausbildung die schreckliche Welle der
flere Huller paa samme Genstand ved Hjcelp af en kil Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen Nöte. Zitternd
dette Formaal udarbejdet Skabelonsstyring, viser bedst sieht die Witwe in die Zukunft; ihre Jugend ist vorüber,
den blinde Arbejders mangesidede Anvendelsesmuligheder. sie steht in vorgerücktem Alter. Durch die schwere Ver
Ogsaa samtidig Betjening af to halvautomatiske store antwortung, die so früh auf sie gebürdet wurde, ist sie
Boremaskiner, vidner om stor Energi og Arbejdsvilje, som verbraucht, sodaß angestrengte Berufsarbeit für sie kaum
bedst giver sig Udtryk derigennem, at den blinde i Reglen mehr möglich ist. Viele Witwen sind infolge der seeliopnaar en storre Fortjeneste i Sammenligning med den schen Erschütterungen, der körperlichen Überanstrengung
seende Arbejder, naar det samme Arbejde udfores i nicht erwerbsfähig. Aber auch die erwerbsfähige Witwe
Akkord.
ist infolge der schlechten Wirtschaftslage und ihres höheren
Efter at de blinde nu havde bestaaet deres prove i Alters dem Abbau stark ausgesetzt. Wie ein Gespenst
Siemens Werkernes Voerksteder, anstillede man Forsog naht nun die Arbeitslosigkeit ihrer Kinder. Die heranoveralt. Ved Foredrag i Forbindelse med Forevisning wachsenden Töchter und Söhne sitzen arbeitslos und miß
af Billeder og Film. som viste de blinde ved Arbejdet, mutig bei ihr zu Hause; sie haben keinen Anspruch auf
opnaaede man, at et stort Antal Firmaer besluttede sig Rentenversorgung mehr, sodaß die Mutter oft noch aus
til ligeledes at beskæftige blinde. Denne Bevcegelse for ihren Mitteln für sie eintreten muß. Aber vor allem
ak skaffe blinde Beskæftigelse ved Maskiner er bleven fehlt der Vater als Berater und Führer der Kinder. Die
understottet af den tyske Regering derved, at en Lov be Arbeitslosigkeit treibt die Jugendlichen oft in schlechte
stemmer, at mindst to procent af de i en Bedrift be- Hände. Immer wieder hören wir heute die bewegliche
skceftigede Funktionerer og Arbejdere skal voere Invalider, Frage: Ist es nicht möglich, daß ein vaterloses Kind bei
som har over 50 procent Invaliditet, og der fores stadig der Arbeitszuleitung bevorzugt wird? Ich habe doch
kontrol med, at denne Lov virkelig overholdes.
schon den Ernährer dem Vaterlande geopfert; nun da
Alt i alt maa man sige, at den blinde hurtigt har ich älter werde und hoffe, an dem heranwachsenden Kinde
fundet sig tilrette, i det Arbejdsfelt, som saaledes har eine Stütze zu haben, droht ihm dauernde Arbeitslosigkeit,
aabnet sig for ham. Hans Melfer beviser, at man ikke und alle Opfer, die ich gebracht habe, scheinen vergebbehover at forcere ham noget, jo mere man betror ham, lich zu sein".
desto mere udvikles hans Selvtillid, og Arbejdslyst i rigWir erleben mit tiefer Erschütterung die furchtbaren
tig Forstaaelse af, at kun Arbejdet formaar at give Li- Auswirkungen des Krieges in den Familien. Aber so
vet rigtigt Indhold.
erschütternd das Schicksal aller dieser, einst hoffnungsfrohen,
glücklichen Frauen auf uns wirkt — man möchte einen
Kriegerwitwen gestalten ihr Schicksal
noch breiteren Umriß dieses heldenhaften Frauentums
Aortsat.
kennenlernen, um die Grundlage für die Entwicklung der
Eine dreifache Arbeit als Ernährerin, Haushälterin Generation der Kriegswaisen noch intensiver verfolgen
und Mutter haben diese Frauen zu leisten.
zu können; aber schon für das hier Gebotene muß man
Eine starke Stütze und seelische Aufrichtung fanden von Herzen dankbar sein und wünschen, daß die Kamera
die Hinterbliebenen nicht nur an den Fürsorgestellen, in den der gefallenen Männer dies hohe Lied der Tapferdenen Fürsorgerinnen sowie Vertreter der öffentlichen, keit der Kriegerwitwen ihren Frauen und Kindern in die
freien und kirchlichen Wohlfahrtspflege ihnen Verständnis- Hand geben, um ihnen das erhaltene Glück des Gemeinvoll zur Seite standen, sondern vor allem auch an den schaststebens in dankbarer Erinnerung an die verstorbenen
..Kriegsopfer-Organisationen" — Selbsthilfeverbänden — Kameraden noch einmal vor Augen zu führen.
deren Mitglieder in bewundernswerter Weise versuchten,
Eines aber zeigt die Schrift mit Deutlichkeit: Wie
sich gegenseitig zu stützen und zu helfen. Auch die krie- wichtig die Arbeit für Abrüstung in der ganzen Welt ist.
gerwitwen nahmen bald tätigen Anteil an der Arbeit In der Rüstung der Völker ist das Schicksal von Milliodieser Organisationen. Sie erkämpften manche Verbesse- nen Familien beschlossen. Die Menschheit kann nur leben,
rung in der Rentenversorgung, manche Änderung in der wenn sie endlich den Wahnsinn des Krieges begreift und
sozialen Fürsorge. Sie waren vor allem unablässig be friedliche Verständigung sucht.
(Slut.)

Internationale Jugenderziehung.
Martha Harnoß. Deutschland.
Auf ihren Kongressen in Berlin, Warschau, Paris
und Prag hat sich die Ciamac unter anderem ganz besonders eingehend mit der internationalen Jugenderziehung befaßt. Im Jahre 1929. auf der Konferenz in
Warschau, verpflichtete sie die ihr angeschlossenen Verbände, eine aktive Antikriegspropaganda in der Jugend

zu entfesseln und ihr bei jeder Gelegenheit zu sagen, was
der Krieg an Menschenkraft und Menschenglück gemordet
an kulturellen und wirtschaftlichen Werten vernichtet habe.
Die im Jahre 1930 in Paris tagende Iahresversammlung forderte die pazifistische Jugenderziehung von allen
ihren Mitgliedern und dazu die Anwendung entsprechen-
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der und geeigneter Mittel, um in allen Staaten die Mitarbeit der Verbände der Ciamac an diesem hohen und
idealen Werke zu sichern. Der Vorstand wurde beauftragt
die ihm von den Verbänden aus den einzelnen Staaten
zugehenden Berichte über die pazifistische Jugenderziehung
zu sammeln um auf diese Weise die Tätigkeit der nationalen Verbände der Ciamac mit jenen anderen, an der
pazifistischen Jugenderziehung arbeitenden Vereinigungen
in Übereinstimmung bringen zu können. In Auswirkung
dieser Entschließungen wurde auf der Iahreskonferenz in
Prag dann auch zum erstenmal die Frage der internationalen Jugenderziehung nach Anhörung zweier Referate
von Alme. Cassou (Frankreich) und der Verfasserin besonders erörtert. Aufs neue konnte nach Abschluß der
Diskussion festgestellt werden, daß
1. die Völkerverständigung und die Errichtung eines danerhaften Friedens von der Entwicklung des Geistes der
internationalen Verständigung aufs engste abhänge und
daß dieser Geist die Grundlage der friedlichen Erziehung
der Jugend bleiben müsse,
2. die Jahresversammlung den Vorstand der Ciamac ermächtige, dem Comite d'entente des grandes associations
internationales beizutreten, wenn die finanziellen und
technischen Bedingungen es erlauben würden,
3. die Jahresversammlung zur Förderung der pazifistischen
Jugenderziehung die Zusammenarbeit der Ciamac mit
den nationalen Vereinigungen für den Frieden wünsche
und
4. die Landesverbände der nächsten Jahresversammlung
über die Ergebnisse ihrer diesbezüglichen Tätigkeit Bericht
erstatten sollten.
Ohne zu wissen wie die große Umfrage des Vorstandes der Ciamac an die einzelnen nationalen Mitgliederverbände von diesen beantwortet wurde — das Ergebnis liegt der Verfasserin bei Abfassung dieser Arbeit
nicht vor — kann doch nach Prag gesagt werden, daß fast
alle Verbände die internationale Jugenderziehung als
beste Grundlage für die Befriedung der Welt erkannt
und sich dafür ausgesprochen haben, die Entschließung
der Prager Iahreskonferenz in die Tat umzusetzen. Tatsächlich kann auch eine fruchtbare Arbeit der Ciamac für
den Frieden in der Zukunft nur dadurch erreicht werden,
daß die Jugend in weit erheblicherem Umfange als bisher für die Idee interessiert und gewonnen wird. Selbstverständlich ist es nötig, immer und immer wieder auf
die wichtigen Bestrebungen für den Frieden hinzuweisen.
Muß doch der Jugend ständig vor Augen geführt werden
wie der Krieg alle kulturellen und wirtschaftlichen Werte
sowie auch das Glück des einzelnen und der Familien
zerstörte.
Wollen wir zum wahren Frieden gelangen, so muß
den Jugendlichen die Tatsache klargemacht werden, daß
der Grundsah, den Frieden nur dann erhalten zu können
wenn der Krieg vorbereitet würde, zu verlassen ist. Daß
wir bisher fast ausnahmslos in Europa in einem dauernden Kriegsstadium lebten, das nur hin und wieder
von einigen Ruhepausen, die aber nicht dem Frieden,
sondern immer wieder dem Krieg nützen sollten, unterbrochen wurde, ist den jugendlichen — jedenfalls den
Deutschen, schon deshalb leicht zu beweisen weil der üb
liche Geschichtsunterricht in den Schulen nur den Krieg
beschreibt und verherrlicht. Lernen doch die Schüler nur
zu gut, wann die Seeschlacht bei Salamis geschlagen,
wann Alexander der Große ermordet, welche Zerstörungen im Dreißigjährigen und Siebenjährigen Kriege
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durchgeführt wurden, ohne daß ihnen dabei gleichzeitig
die Abscheu vor diesen Kriegshandlungen anerzogen
würde.
Ohne Zweifel ist auch in Deutschland durch den
preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung und ganz besonders durch die Verfassung auf
eine Änderung der Verhältnisse eingewirkt worden; so
soll nach Artikel 148 der Reichsverfassung, die Erziehung
der deutschen Jugend im Geiste der Völkerversöhnuug
Pflichtaufgabe der Schulen sein. In einem Erlaß hat
das oben genannte preußische Ministerium auch den Unterricht über den Völkerbund in den allgemeinen Lehrplan
mit aufgenommen.
Daß eine Erziehung, die dem Aufbau und dem Arieden dienen soll, auch nicht ganz einfach eingeleitet, neu
gestaltet und bis zum guten Ende durchgeführt werden
kann, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Herrscht
doch bei den meisten Schülern irgend ein bestimmtes
Interesse je nach Herkunft, soziale Stellung der Eltern
sowie der persönlichen Begabung vor. Und gerade diese
Dinge werden bei dem oftmals recht schematischen und
einseitigen Schulunterricht so außerordentlich stöhrend für
Erzieher und Schüler, daß selbst bei den für fremde
Sprachen Begabten recht eigentlich nur die Technik der
Sprache, Grammatik, Orthographie und Phonetik geübt
bedeutende Werke der fremdsprachigen Literatur nur unter
diesen Gesichtspunkten gelesen und die hohen kulturellen
Werte dieser Werke eines fremden Volkes übersehen,
mindestens aber in den Hintergrund gedrängt werden.
Nicht das psychologische Eindringen in die andere Volkskultur, sondern lediglich das philologische Verstehen der
fremden Sprache wird zur Hauptsache.
Daß das vor dem Kriege tatsächlich die Hauptsache
war, daß auch der Geist der höheren Schulen in Deutschland nach dem Kriege nicht viel anders wurde, war der
große Kummer aller wirklichen Freunde der Jugend und
des europäischen Friedens, obgleich nicht verkannt werden
soll, daß auch erheblich viele Lehrer der Internationalen
Lehrervereinigung beigetreten sind, um zu anderen LehrMethoden und anderen Lehrerfolgen zu kommen. Anderseits aber ist die „nationalistische" Jugenderziehung in
Deutschland noch längst nicht in vollem Umfange —
Frankreich ist in dieser Beziehung weiter — in eine „natio
nale" umgewandelt und zur Zufriedenheit der deutschen
Friedensfreunde durchgeführt.
Austausch der Lehrer war also nichts neues. Er
wurde schon vor dem Kriege geübt, auch Schüleraustausch
mag es schon vor dem Kriege gegeben haben. Neuartig
in den Bestrebungen der wahren Friedensfreunde war
aber in Deutschland jedenfalls der Wunsch, die Erziehung
deutscher Kinder für gewisse Zeit im Ausland durchzuführen, gemeinsam mit anderen jungen Deutschen oder
auch gemischt mit Kindern des anderen Landes.
Dieser Wunsch hatte natürlich ungeheure Konsequenzen.
Eine solche Erziehung überschreitet den Boden rein nationaler Erziehung; sie ist auch sehr mühselig, sehr kostspielig und bedarf eines sorgfältig ausgewählten Lehrkörpers — natürlich auch ausgewählter Schüler. Gerade
für diese Art der Jugenderziehung hat sich nun in Deutschland der Reichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen ganz besonders interessiert.
keine Institution in Deutschland erschien ihm dafür
geeigneter, als die Gesellschaft für konationale Erziehung.
Bewußt wurde mit dieser Einrichtung Fühlung genommen
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und im besonderen wird hier eines der Exponenten dieser
Gesellschaft, des Herrn Studienrats Dr. Schwarz in Ber
lin dankbar gedacht, der sich mit ganz besonderer Liebe
der Jugenderziehung in der von uns oben bezeichneten
Form widmet. Die Verfasserin und der Bundesvorstand
des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten haben wieder
holt Gelegenheit genommen sich von dem segensreichen
Wirken dieser Gesellschaft zu überzeugen. Durch Vorträge in allen der Jugend geläufigen fremden Sprachen
sind Zusammenkünfte von Jugendlichen und Eltern innerhalb der Gesellschaft möglich. Auch die Themen sind
durchaus nicht auf bestimmte Wissensgebiete beschränkt.
Hier findet der junge Deutsche Anschluß an den Franzosen,
Spanier, Engländer usw. Hier wird der Boden für
einen Briefaustausch geebnet, der zwischen zwei jungen
Menschenkindern zwei sich fremder Nationen das erste
Vand zu einem späteren Besuch in der beidenseitigen
Heimat abgeben soll. Hier wird nach dem offiziellen Teil
in zwanglosem Beisammensein auch tüchtig der Jugend
ihr Recht gegeben. Aber gerade die Unterhaltung über
bestimmte Gebiete bringt die Menschen näher, menschlich
auch vom Standpunkt der Völker aus betrachtet.
In dieser Gesellschaft ist ganz besonders die Jugend
vertreten, die den Austauschschulen der Stadt Berlin angehört.
Diesen Austauschschulen ein besonderes Wort zu
widmen sei hier gestattet.
Der Austausch von Schülern findet statt zwischen der
Stadt Berlin und dem Französischen Staat, dem Britischen Reiche und der Spanischen Republik. Am innigsten
sind die Verbindungen mit Frankreich, dessen Botschafter
besonderes Interesse an diesen Schulen hat. Natürlich
sind auch die Vertretungen der anderen genannten Staaten
stark interessiert, keiner aber ist so sehr mit dem Herzen
bei der Frage der Austauschschulen wie Fraucois Poncet,
der Botschafter Frankreichs in Berlin.
Dem Wirken der Gesellschaft für konationale Erzie
hung ist es denn auch gelungen, Austauschschulen offiziellen Charakters zu errichten. Austauschschulen in denen
5 0 "/o Franzosen, Engländer oder Spanier und 5 0 ^
Deutsche untergebracht sind. Unterrichtszeit: Die Sommerferien eines jeden Jahres. Unterrichtsfächer: Franzö
sisch oder die zuständige Fremdsprache, Deutsch, Singen,
Turnen. Lehrmittel: Die jeweiligen Schulbücher, Liederbücher usw. Ort der Schule: Einmal in den Sommerferien in einer Stadt Frankreichs, einmal in einer Stadt
Deutschlands. Lehrkörper: Lehrer der deutschen und
französischen Schulen. Lehrerfolge: Ein überraschend
schnelles Erlernen der fremden Sprache, dabei Anknüpsung enger Freundschaft zwischen klassengenossen verschiedenster Nationalitäten.
Die Zeit, in der es nur Austausch der Lehrkräfte
gab, ist durch diese staatlich anerkannte Institution der
Berliner, der französischen, spanischen und englischen Austauschschulen nunmehr vorüber. Der Schüler selbst reist
in das fremde Land: selbstverständlich erlernt er in der
Hauptsache auf diese Weise die andere Sprache, aber auch
die fremden Menschen lernt er kennen und schätzen. Ihre
anderen Gewohnheiten versteht er und ihre anderen Sitten.
So lernt der französische Knabe begreifen was der Deutsche
mit „Gemüt" und der deutsche Knabe, was der Franzose
mit „esprit" bezeichnet. Beide, die verschiedenen Kulturkreisen entstammen, lernen die Vorzüge einer anderen
Kultur schätzen und auch die Fehler der anderen milder
zu beurteilen.
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Für die Annäherung der Jugend tut diese Schule
schon außerordentlich viel, wenn auch zugegeben werden
muß, daß auf dem Gebiet der Weltanschauung infolge
Fehlens entsprechender Unterrichtsfächer die Friedensidee
durch direkte Beeinflussung der Lehrkräfte nicht genährt
wird. Dennoch bringt aber das ständige Zusammenleben
die oben erwähnte Annäherung der Jugendlichen —
zwangsläufig auch die Verständigung — mit sich und
ganz besonders dann, wenn eine Klasse bereits in einem
Lande einen Sommer gemeinsam verbringen konnte.
Die weitere Erziehungsarbeit in der Gesellschaft selbst,
Abende, die mit Vorträgen, kulturreller und künstlerischer
Bedeutung in allen auf dem Schulplan der Lehrfächer
stehenden fremden Sprachen veranstaltet werden, vervollkommnen das Werk der Annäherung und Verständigung.
So stark ist die Wirkung, daß nicht nur ehemalige Austauschschüler, sondern auch alle in Deutschland studierenden Angehörigen fremder Sprachen gern und oft die Veranstaltungen besuchen und gegenseitige Kameradschaft und
Freundschaft pflegen.
Dank gebührt den Männern, die in Frankreich, Spanien, England und Berlin ihre freie Zeit, ihre Schaffenskraft und ihr Vermögen opfern im Dienste der Annäheruug, Verständigung und Befriedung der europäischen
Jugend.
Wie sich die Dinge praktisch auswirken, davon konnte
der Bundesvorstand des Reichsbundes, der von der Stadt
Berlin im Juli dieses Jahres empfangen wurde, sich ein
Bild machen; ein prächtigeres, einträchtigeres Bild gemeinschaftlichen Zusammenwirkens und Versiehens zwischen
französischen und deutschen Lehrern und Schülern ist
undenkbar und undenkbar auch die Tatsache neuen gegenseitigen Mordens in einem Kriege.
Anläßlich dieses Besuches war es uns übrigens auch
möglich, an die Schülergemeinschaft direkt heranzukommen.
Kamerad Noa, der zweite Vorsitzende des Reichsbundes,
hielt eine Rede an die Jugend, in der er, seiner eigenen
Schulzeit gedenkend, folgendes ausführte:
„Durch die Liebenswürdigkeit des Magistrats Berlin, ganz besonders unseres verehrten Freundes Herrn
Dr. Schwarz, haben wir heute Gelegenheit erhalten, eines
der vorbildlichsten Institute zur Erzielung einer Annäherung und Verständigung der Völker durch geeignete Iugenderziehung kennen zu lernen. Wir dürfen heute einmal einen, wenn auch nur kurzen, aber doch informierenden Blick in die bewährte Auskauschschule der Stadt
Berlin tun, deren Ziel es ist ganz besonders die deutschfranzösische Annäherung zu betreiben.
Was heißt eigentlich Annäherung? Das Wort, meine
lieben jungen Freunde, existierte vor einigen 20 Jahren,
als ich die Ehre hatte, die Schulbank zu drücken, nicht.
Wir hakten zwar auch Austauschlehrer, aber doch und
und trotz alledem keine Annäherung. Oer Plan der
Schule war ein anderer, der Geist der Schule aber noch
zehnmal von diesem unterschieden.
Einer meiner Schulkameraden hatte ein Erlebnis an
der Front, das zu lesen im Kriege mich aufs tiefste erschüttert hatte und das gerade von dieser Annäherung
ein Beispiel zu geben geeignet ist.
Ein Schulkamerad — im Kriege deutscher Offizier —
erblickte bei der Beobachtung des französischen Grabens
einen französischen Offizier, aber doch ein bekanntes Ge
sicht in seinem Fernglas. Jenen französischen Austausch
lehrer, bei dem wix als deutsche Jungen Unterricht ge
nossen. Auch der Professor erkannte seinen Schüler wieder.
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Gegenseitige Verständigung durch Winken mit weihen
Tüchern, Aufhören der Feindseligkeiten, gegenseitige Be
grüßung im Niemannsland, das war die Folge dieses
Wiedererkennend Austausch von Zigaretten gegen Schoko
lade. ein kurzer Händedruck und die Feindseligkeiten gingen weiter. Zwei Menschen, die sich gegenseitig hochachteten, von denen der eine den anderen verehrte, sie
waren gezwungen, die Waffen gegeneinander zu führen,
ja, sich vielleicht zu töten.
Der Austausch also war da; ein Plan lag auch vor;
er diente aber nur der Technik, eine fremde Sprache möglichst einwandfrei zu erlernen.
Heute hat sich das Bild gründlichst geändert. Der
Austausch erfolgt nicht mehr in der Weise, daß nur Lehrkräste gegenseitig von Frankreich nach Deutschland übernommen werden. Nein! Der Schüler selbst reist in das
andere Land, er lernt auch heute noch die fremde Sprache; beide lernen sie aber auch, die Vorzüge der Kultur
des andern zu schätzen und auch die Fehler des anderen
milder zu beurteilen.
Das ist Annäheruug, wenn auch noch keine Verständigung.
Verständigung ist aber dann nicht mehr fern, wenn
die Annäherung — die Grundlage der Verständigung —
von allerweitesten Kreisen der beiden Völker betrieben
wird.
Alle, d'ie ihr hier vereinigt seid, französische und deut
sche junge Männer, das Kriegserlebnis ist das fürchterlichste, was wir in unserem an Erfahrungen und Entbehrnngen reichen Leben durchkosten mußten. Menschen,
die heute noch eng befreundet waren, mußten sich, ohne
sich zu hassen — denkt immer an den französischen Aus
tauschlehrer und den deutschen Schüler — mit der Waffe
in der Hand bekämpfen. Noch schlimmer! Angehörige
zweier Völker, Träger allerhöchster Kulturen, mußten in
Sekunden vernichten, was in Jahren, ja, Jahrhunderten
aufgebaut war.
Liebe junge Freunde! Das darf nicht wiederkommen.
Laßt euch nicht zu einer Kriegsromantik, die gar nicht
existiert, verleiten, laßt euch vorbereiten für die Durchführung eines Friedens auf Erden, wie ihn der große
Friedensapostel Christus rein und unverfälscht vor 2000
Jahren der damaligen Menschheit zu lehren bemüht war.
Nicht das alte, in den lateinischen Lesebüchern aufgeführte Wort:
„Si vis pacem para bellum"
ist richtig, sondern westlicher Kultur und christlicher Weltanschaung entspricht viel mehr das abgeänderte Wort:
..Nisi vis bellum para pacem!"
Und meine Damen und Herren, sehr verehrteFreuude,
Ihr lieben Jungen!
Hätte Europa die großen Kriege der letzten 300 Jahre
nicht durchzumachen brauchen, Europa würde längst nicht
mehr den europäischen Partikularismus kennen, Europa
hätte eine einige Kultur, Europa hätte keine Kriege, son
dern wäre zur gegenwärtige Situation ein Paradies, in
dem jeder leben und wirken könnte, zum Wohle der Menschheit. Wir hätten das Paneuropa des großen Friedensfreundes Briand erkämpft und könnten auch daran gehen,
das Wort, mit dem die erste Jacobinische Verfassung be
gann: „Le but de la Societe est le bonheur commuu!"
nicht nur zu verwirklichen, sondern auch selbst zu erleben.
In diesem Sinne darf ich meine Rede schließen, nochmals meinen besten Dank für das schöne Erlebnis mit
jungen Menschen aussprechen und Sie alle,, meine sehr
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verehrten bitten, mit mir einzustimmen in den Ruf: Es
lebe Frankreich, es lebe Deutschland, es lebe die Demo
kratie, es lebe der Frieden!"
Auch einen eigenen praktischen Versuch, die internationale Jugenderziehung zu fördern, hat der Reichsbund
zusammen mit der Union Federale in Paris auf Grund
gegenseitiger Besprechungen und Abmachungen unter
nommen, in Deutschland freundlichst unterstützt und ge
fördert vom Auswärtigen Amt, der Deutschen Pädagogischen Auslandsstelle und der Stadt Berlin. 49 Jugendliche, restlos Kriegerkinder und Kriegerwaisen aus Volksschulen und Gymnasien gemischt, wurden eingeladen, nach
Frankreich zu kommen, um Land und Leute kennenzu
lernen. Mit zwei Begleitern, dem Oberlehrer H. Trümpener und der Musiklehrerin Frau Dr. Gordon, Berlin,
trafen die jungen Leute am 15. Juli in Frankreich ein.
Am 31. Juli kehrten sie. in ihren Erfahrungen bereichert,
nach Deutschland zurück. Daß die Aufnahme in Frankreich bei der bekannten Gastlichkeit der Franzosen hervorragend und über jede Diskussion erhaben war, brauchte
eigentlich hier nicht besonders hervorgehoben zu werden.
Die gesamte französische Presse berichtete über den Auf
enthalt. Alle französischen Behörden der Städte, in denen
ein Aufenthalt stattfand, bemühten sich um die Kinder
und gaben zu ihren Ehren Empfänge. Ausflüge in die
Umgebung der Städte. Betrachtung der in Frankreich so
zahlreichen kulturellen und historischen Denkmäler, Besuch
von Kriegersriedhöfen, das war das Programm dieser
Reisen, die von den Kindern als ein Erlebnis allerersten
Ranges empfunden und für das ganze fernere Leben von
Bedeutung sein soll. Ohne Zweifel ist auch, der Bericht
zur Konferenz des nächsten Jahres dürfte das mit Deutlichkeit ergeben, durch diesen Kriegerkinderaustausch das
gegenseitige Verständnis wesentlich gefördert worden und
dürfte noch mehr gefördert werden, wenn im nächsten
Jahr junge Franzosen Deutschland besucht haben werden.
Daß dieses Unternehmen naturgemäß nur ein kleiner
Anfang sein kann, um den Jugendlichen die Möglichkeit
einer Annäherung und späteren direkten Verständigung
zu geben, ist nicht zu verkennen. Jedenfalls dürfte aber
auch unser Unternehmen ähnlich wie die staatlichen Austauschschulen, die mehr auf pädagogischer und weltanschaulich-christlicher Grundlage arbeiten, ein wichtiges In
strument für die Verständigung sein.
Für den Reichsbund und die Union Federale war
es jedenfalls sehr wichtig, zu wissen, wie ein Aufenthalt
im fremden Lande auf Kinder ohne höhere Schulbildung
wirkt. Die vom Reich'sbund entsandten Kinder waren
daher auch aus allen Schulen. Volksschule. Mittelschule,
Oberrealschule und Gymnasium ausgewählt. Auch nahmen
nicht nur Knaben, sondern auch Mädchen, ebenfalls aus
allen Schulen, an dem Austausch teil. Ob das Alter von
14 Jahren ausreicht, um bei den jungen Leuten das er
forderliche Verständnis für die Wesensart des anderen
Landes zu finden, bleibt abzuwarten. Es war auch weiter
bei der geschilderten Zusammensetzung der Gruppe durch
die Auswahl der begleitenden Lehrer dafür zu sorgen,
daß für die jungen Leute sprachlich volle Verständigung
ermöglicht wurde. Besonders erfreulich war es daher
auch, das sich französische Lehrkräfte bereitgehalten haben,
die mit den deutschen Erziehern zusammenarbeiteten und
den Gedankenaustausch der jungen Deutschen mit den jungen
Franzosen vermitteln konnten. Groß und nachhaltig war
der Eindruck des Besuchs in Frankreich. Anerkennung
über Anerkennung wurde der Union Federale und allen
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Freunden und Kameraden aus Kindermund, der nach
einem deutschen Sprichwort ja stets die Wahrheit sagen
soll, gespendet. Auch wir, die Großen, die wir uns bei
dem Wort „Frankreich" stets an Verdun, Douaumout,
Arras, Somme und andere Schlachtorte erinnern, wir
empfinden über die Erinnerung unserer Kinder an das
wunderbare und gastfreundliche Frankreich einige Erleichternng und eine Befreiung von dem Alpdruck, den uns
die Namen der Schlachtfelder in Frankreich bisher verursachten. Möge der Anblick der Reihen von Gräbern
auf den Kriegerfriedhöfen, die auch unsere Kinder sahen,
ihnen stets im Bewußtsein bleiben, möge ihre Erinnerung
an das sonnige, freundliche und gastliche Frankreich nie
getrübt werden durch die Erfahrungen, wie wir sie 1914
bis 1918 durchkosten mußten. Der Zweck der Reise war
Annäherung und Verständigung. Der Erfolg der Reise
war, daß daneben auch unsere Kinder zu absoluten Kriegsgegnern wurden. In Wien wird es übrigens noch möglich sein, diesen schriftlichen Bericht mündlich zu ergänzen,
da bis zum Abschluß dieser Arbeit Berichte über die Schü
lerreise noch nicht vorliegen.
Nun von der Idee zur Finanzierung!
Die Schwierigkeiten für einen solchen Austausch liegen
zweifellos auf der finanziellen Seite. In welcher Form
man ihnen abhelfen kann, muß eine offene Aussprache
mit den Ländern ergeben, die an einem ähnlichen Aus
tausch Interesse haben. Zu wünschen wäre eine Steigerung des Austausches in Gruppen — soviel kann jetzt
schon gesagt werden — unbedingt. Nichts wirkt auf
Angehörige gleicher Volksklassen eindringlicher und besser,
als gegenseitiges kennenlernen im Beruf und im tägli
chen Leben. Unübertreffliche Erfolge zeitigte dieses Zu
sammenbringen der gleichen Berufsgruppen und der gleichen Volksarten. Jugend findet zur Jugend viel schneller
das richtige Verhältnis, wenn sie längere Zeit zusammen
ist, als das durch viele Aufsähe, Bücher und Zeitschriften,
erreicht werden kann. So sehr der Austausch die wesentliche Grundlage für die internationale Erziehung unserer
Jugend ist, so darf dabei keinesfalls die Erziehung im
eigenen Lande versäumt werden. Das alles aber sind natürlich Finanzfragen! Genau so, wie auch die Fortführung der
Gesellschaft für konationale Erziehung aufs engste von der
Geldaufbringung abhängt. Einzelmitglieder der Organisationsinskanzen des Reichsbundes, insbesondere des Bundesvorstandes, sind daher aktive und passive Mitglieder der
genannten Gesellschaft geworden. Der Reichsbund hat
selbst durch-Spenden, kostenlose Hergabe von Geschäftsräumen, die Gesellschaft für konationale Erziehung gefördert, weil er der Meinung ist, daß die jungen Leute
zusammengehalten und ihnen Anregungen vermittelt werden
müssen, um das Gesehene nicht verloren gehen zu lassen,
sondern weiterzuentwickeln, bis die Jugend selbst einmal
die Geschicke ihrer Länder, und zwar in unserem Sinne
der Befriedigung Europas, in die Hände nehmen kann.
Erst zu diesem Zeitpunkt wird sich die Auswirkung unse
rer Verständigungsarbeit voll zeigen. Wir selbst kommen
also nur als Wegbereiter für die Zukunft unserer Jugend
und damit für die Zukunft Europas in Betracht.
Auch durch direkten Verkehr der Jugend untereinander durch einen wohlorganisierten Briesaustausch, den
der Reichsbund — ebenfalls in Zusammenarbeit mit
französischen Verbänden, besonders mit der Föderation
des ouvriers et paysans (F. O. P.) in Paris — eingeleitet hatte, ist Annäherung und Verständigung der Iugend möglich. Es bleiben bei einem solchen Briefwechsel
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Enttäuschungen natürlich nicht erspart; auch ist es den
Zentralen nicht möglich, den gesamten Briefwechsel zu
kontrollieren und zu verwerten; trotzdem wird an dem
Versuch der Sammlung des wesentlichen Materials vom
Reichsbund gearbeitet und eine Zusammenfassung und
Veröffentlichung in Erwägung gezogen. Bisher war das
nicht möglich, weil sich an dem vom Reichsbund eingeleiteten Briefaustausch Kinder aus ganz Deutschland beteiligten und der Stab der Mitarbeiter zu gering ist, der
die fremde Sprache und der die fremden Meinungen
kennt. Jedoch bessert sich auch hier in letzter Zeit die
Lage.
In Frankreich liegen die Dinge anders. Dort haben
sich erfreulicherweise neben Mme.Daunois sofort ehemalige Kriegsteilnehmer und Friedensfreunde zur Verfügung
gestellt, die bei der Übersetzung und Sammlung der Briefe
behilflich sind. Daß sich auf diese Weise unter den kindern Freundschaften knüpfen, die zu gegenseitigen Einladungen Veranlassung sowie Grund zu gegenseitigem
Kennenlernen und Verständnis geben, darf hervorgehoben
werden.
Wie tief der Wunsch, die Jugendlichen des anderen
Landes kennenzulernen, in unserer Jugend liegt, wie der
Briefwechsel überhaupt sich abspielt, dafür soll im folgenden Zeugnis abgelegt werden. Im „Reichsbund", der
Zeitung des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, wurde
im Februar dieses Jahres folgender kleiner Artikel unter
der Uberschrift «Der Wunsch einer kleinen Französin" abgedruckt:
„Francine Bumsel, zwölfjährig, schrieb als Klassenanfgabe über das Thema: Wenn ihr ein Zauberer wäret
und wenn euch möglich wäre, eine große Tat zu tun.
was würdet ihr machen? — folgenden Schulaufsatz:
«Wenn ich ein Zauberer wäre und wenn ich eine
große Tat durch eine einzige Bewegung meines Zauberstabes tun könnte, dann würde ich den Frieden anordnen,
den Frieden, der so sehr von allen ersehnt wird. Ich
würde einen Frieden bringen, der immer dauert und der
niemals eine Störung erleiden dürfte, so klein sie auch sei.
Die ganze Welt müßte die gleiche Sprache sprechen,
müßte das gleiche Geld gebrauchen; Die Gesetze müßten
für alle Menschen die gleichen sein und alle müßten das
gleiche herrliche Ideal haben: daß sie sich einander beistehen, um den Frieden regieren zu lassen. Niemand
dürfte auch nur eine einzige Sekunde daran denken, eine
Streitigkeit mit jemandem zu suchen. Das würde bestimmt ein goldenes Zeitalter bringen.
Leider habe ich keinen Zauberstab, nur glaube ich
fest, daß wenn jeder alles, was ihm möglich ist, für den
Frieden zu tun, tun würde, man einmal zum Frieden
kommen würde, denn unmöglich ist nichts für einen Franzosen und ich hoffe, auch nicht für einen Ausländer."
Wenn alle Zwölfjährigen in der ganzen Welt so
dächten, brauchten wir uns um die Zukunft nicht zu sor
gen, denn dann wäre die Sache des Friedens auf Erz
gestellt. Doch auch unter den zwölfjährigen Deutschen
wird es manches Mädel und manchen Jungen geben,
der mit der kleinen Francine Bumsel, der Nichte unseres
Eiamac-Kameraden, Prof. Eassin, Paris, im Dienste für
den Frieden wetteifern will. Wer von den Reichsbund
kindern meldet sich zum Wort?
Diese Notiz zeugte eine ganze Reihe von Antworten.
Hier sollen nur ganz wenige, aber die charakteristischsten
zur Kenntnis gebracht werden. So schrieb Ruth Salm,
Schweich bei Trier, 12 Jahre alt:
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„Liebe Franzine! Ich habe den Krieg am eigenen
Leibe erfahren, denn mein lieber Vater kam als kriegs
blinder aus dem furchtbaren Völkermorden zurück. Bei
uns allen ist der Krieg ein Greuel, ein furchtbares Un
recht. Ich glaube, dein Zauberstab ist der Staat. Die
Bewegung des Stabes ist die Erziehung. Wenn Staat und
Erziehung die Abneigung gegen den Krieg in uns so stark
machen, daß uns das Leben und die Gesundheit der Mitmenschen etwas unantastbar Hohes und Edles ist, dann
haben alle Völker eine Sprache und ein Gesetz: die
Menschenliebe und den Frieden."
Herbert Jänsch aus Breslau, 12 Jahre alt:
„Mit überzeugender und großer Freude habe ich als
deutscher Republikaner Deinen Aufsah „Wenn ich ein
Zauberer wäre" gelesen. Als zwölfjähriger Schüler
freue ich mich ganz besonders, gerade Dir, französische
Schulkameradin, auf den Inhalt Deines Aussatzes autworten zu können.
Wenn alle deutschen und französischen Schüler und
die der ganzen Welt über den Frieden für die ganze
Welt das gleiche denken wie wir und in die Tat umzusetzen bemüht sein würden, dann glaube ich, daß uns
keine Grenzpfähle behindern würden, uns brüderlich und
schwesterlich die Hand zur Ariedens- und Kulturarbeit
zu reichen.
Wenn ich meinem Vater, der aus dem Weltkriege
1914—18 mit einem ihn sein Leben lang behaftenden
Leiden heimgekehrt ist und so viele andere Beschädigte
sehe so kann es nur den einen Gedanken geben: „Rie
wieder Krieg." Wenn ich ferner sehe, wie mein Vater
für die im Reichsbunde der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehme? und Kriegerhinterbliebenen organisierten deutschen Kriegsopfer für ihre mit Blut erworbenen Rechte
eintreten muß, dann gibt es nur eines, daß die Worte
in Deinem Aufsah baldige Tatsache werden mögen . ."
Anneliese Liebelt aus Görlitz, 12 Jahre alt:
„Wenn wir Kinder in dem Alter alle so denken würden wie meine Freundin Bumsel, dann bin ich der Mei
nung, daß doch die ganze Welt von dem Morden 1914
bis 1918, wo Millionen Blut unserer Väter und Brüder
geflossen ist, vollständig von dem Wahn geheilt sein
müßte. Ein gegenseitiges Verstehen von Kindern zu
Kindern, wird dazu beitragen, daß eine Verständigung
aller Völker sich dahin einigt, denn wir sind die Zukunft."
Erna Lork aus Passenheim (Süd-Ostpreußen) 12
Jahre alt:
„Mein Vater hat eine im Krieg erlittene schreckliche
Verletzung am linken Arm . . . O, wie schrecklich und
blödsinnig hört sich das Wort „Krieg" an. Mit Tränen
in den Augen muß ich öfters zusehen, wie mein Vater
seinen verstümmelten Arm waschen muß. Wie weich
wird es mir um das Herz, wenn ich auf der Straße
Männer mit künstlichen Beinen gehen oder in krankenwagen fahren sehe, wenn ich von meinem Vater höre,
daß so viele Familienväter im Krieg gefallen sind. Ich
würde meinen Vater niemals mehr in den Krieg ziehen
lassen.
Aus den Briefen ist zu ersehen, das auch unter den
Kriegskindern Deutschlands — viele, viele Zuschriften
könnten noch aufgezählt werden, die an unsere Redaktion
gelangten — die Befriedung der Welt eine durchaus
maßgebliche Rolle spielt, und ein Problem ist, mit dem
sich die Kinder jeden Alters ernsthaft und gewissenhaft
befassen.
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Aus den Hunderten von Anfragen nach Adressen
für einen Schriftwechsel mit französischen Kinder, geben
wir einige besonders interessante Zuschriften an uns zur
Kenntnis. Leider können wir Antworten nicht veröffentlichen, weil wir mit der Durchsicht des Schriftwechsels so
weit noch nicht gekommen sind. Jedoch werden auch die
hier unter abgedruckten Auszüge aus Briefen nicht ohne
Interesse sein.
Arnold Mildrath aus Vossenack 128a bei Aachen,
schreibt uns:
„Übersende Ihnen meine Adresse hiermit und möchte
gerne mit einem französischen Kinde in brieflichen Verkehr treten. Bin 10 Jahre alt und möchte mal gern
wissen, wie es einem Kinde in denselben Jahren in
Frankreich ergehe . ."
Margarete Rühling aus Heilbronn am Neckar, 12
Jahre alt:
„Ich wäre gern bereit, mit einem französischen Mädel
in briefliche Verbindung zu treten. Vielleicht wäre es
möglich, daß ich mit einem Mädel aus Bohain bei St.
Queutin. wo mein Vater 1916-17 vier Monate im Lazarett lag und wo ihm sein Bein abgenommen wurde,
in Verbindung treten könnte."
Geschwister Johanna und Gunda Heinz aus Bam
berg, 14 und 16 Jahre alt, schreiben uns folgendes:
„Ich selbst bin 14 Jahre alt. Da ich aus einer
kinderreichen Familie stamme, wäre mein einziger Wunsch,
mit eben solchen Mädchen Briefe austauschen zu können."
„Ich bin 16 Jahre alt, Mitglied der «Freien Turnerschast Bamberg" und die Tochter eines Reichsbund
mitgliedes, Ortsgruppe Bamberg. Da ich Anfang des
Krieges geboren wurde, wäre mein Wunsch, mich mit
ebensolchem Jungen von einem kriegsbeschädigten Kame
raden aus Frankreich schriftlich zu unterhalten. Es möge
auch uns Freunden und Feinden eine solidarische Tat
werden und auch uns Kindern soll dieser Briefaustausch
„Nie wieder Krieg", eine bessere Zukunft bringen."
Mit recht energischer Handschrift schreibt uns EvaMaria Schölzel aus Kunzendorf, 12 Jahre alt:
„Ich bin 12 Jahre alt und möchte mit einem gleichaltrigen Mädchen, wenn möglich Katholikin, in BriefWechsel treten. Auch mein Bruder Bernhard, 11 Jahre
und meine Schwester Renate, 9 Jahre alt, möchten gern
Schriftwechsel mit französischen Kindern pflegen."
Auch ein 18jähriger, Stefan Leitzig aus Mingolsheim (Baden), der Interesse an der Sache hat, schreibt
uns folgendes:
„Mein Vater ist 1915 im Dezember im Weltkrieg
bei Fricourt (Arras) gefallen, und da wäre ich Ihnen
sehr dankbar wenn Sie mir zufällig eine Adresse aus
dortiger Gegend verschaffen könnten. Da wir bis jetzt
noch nichts Näheres über den Zustand des dortigen FriedHofes hörten, ist man sehr gespannt. Mein Vater liegt
auf dem ..Schloßfriedhof von Fricourt". Es wäre mir
sehr angenehm, wenn der in Frage kommende Junge
18 bis 20 Jahre alt wäre und, wie gesagt, nicht weit
von dort wohnt."
Wir haben aber auch in Deutschland vor, die Jugend
immer mehr und mehr durch Begeisterung für VölkerVerständigung, wahre Kultur und Frieden, zusammenzufassen, um so mehr, als wir die Erfahrung gemacht haben,
daß sie auch Interesse an unserer Bewegung und unseren
großen Kundgebungen nimmt, je reifer sie selbst wird
und je mehr Verständnis sie für die Arbeit der Verbände
aufbringt.
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Es zeigt sich schließlich, daß der feste Zusammenhalt
in unserem Bund auch auf die Erziehung der Kinder
und auf ihre Weltanschauung gewirkt hat und dadurch
die Jugendlichen unserer ganzen Tätigkeit mehr Interesse
entgegenbringen. Aufgabe jedes Verbandes, der Mitglied
der Ciamac ist, muß es sein, bei jeder Gelegenheit die

Jugend aufzuklären und ihr zu sagen, daß es eine mora
lische Stärke und einen viel größeren Alut erfordert, für
den Frieden und die Verständigung zu arbeiten als gegen
sie. Diese Arbeit ist aber auch der größten Anstrengungen
und des Wirkens der besten Kräfte der Völker wert, denn
sie bedeutet Frieden, Freiheit und Fortschritt der Menschheit.

Sonderborg Amtsorganisation

"sil Mncle om vore Osäe

Amtsorganisationens Basar.
Den af Amtsorganisationen aarlige tilbagevendende
Barsar afholdes den 5. og 6. November d. A. paa Eentralhotellet i Sonderborg. Uden at komme noermere ind
paa, hvad' Basaren vil komme til at byde paa, skal vi
dog oplyse, at der i Anledning af at det er den 10. Ba
sar der afholdes bydes paa noget ganske nyt. som vil
fange det besogende publikums Interesse. Desforuden
bortloddes der 30 store Gevinster til en samlet Voerdi
af 1500,00 kr. Ogsaa de smaa i Samfundet har Udvalget
toenkt paa, ved en Bortlodning af en Dukkevogn med
1 Dukke som 1.Gevinst, og en Drengecykle som2.Gevinst.
Alt i alt haaber vi paa et stort Besog. og fra Udvalgets Side vil der blive gjort alt for at give et pcent
Program, faa alle parter maa blive tilfredse med Basaren. Et stort Besag, et stort Overskud, til Hjcelp til
vore kroengende Medlemmer, vil vi alle voere med til at
skabe, hver paa sin Rlaade, for at den 10ende Basar
m°° blive vellykket.
Udvalget.

Vekendtgorelse.
Det bekendtgores herved at alle Haandvoerkere, der
staar som Medlem af Foreningen og som kunde onske at
udstille deres fra eget Vcerksted udforte Genstande paa
vor Basar den 5. og 6. November d. A., maa enten
personlig eller skriftlig henvende sig til Formanden
Hans Petersen, Bjerggade 25, Sonderborg, til senest den
2b. Ottober 19Z2,
^valget.

Haderstev Afdeling
afholder Medlemsmode, den 14. Oktober 1932, Aften
kl. 8 i Amtsbanegaardens Restauration paa Jomfrustien.
Dagsorden:
1. Oplcesning af protokol. 2. Meddelelse fra Bestyrelsen.
3. Afregning fra Sommerstoevnet. 4. Eventuelt.
5. Oplcesning.
Bestyrelsen.

Meddelelse.
Jnvalidekonsulent-kontorek for Haderslev By og
Amt er flyttet fra Amtshnset i Storegade til
^.mtskaneZaar^eii, ^oinLrustien.
Telefon Nummeret er uforandret 1092.
Kontortid: 9—12 og 2—4, Lordag 9—12.

v' ^

Haderslev:

Georg Ferdinand Christian Eohrt
dod den 12. Juli 1932.
Gammelgab:
Lorenz Diabetez
dod den 28. Juli 1932.
Skodborgskov:
Hans Jorgensen
dod den 9. August 1932.
Brons:
Anders Peter Johannsen
dod den 13. August 1932.
Haderslev:
Joachim Bohndorf
dod den 21. August 1932.
2Ere vcere deres ZMnde.
Ln saa Aod som 55^
Haancidritt

til

Jok. >Vei88, Xservej ?, HsncäerkorZ

^ Znvalitlekonsulenlkonloret sor haderslev By og Amt ^
°

)omfrustien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

Z

?äer XriZsinvaliäer VA kalänes Merlaäte

°

xrstis VejleämnK oZ kaaä i kentesaZer m. m.

°

kontortid S—12 og 2—4, Lordag. 9—12

°

Aleääelelse tra Invaliäensevnet.
Konsultation ior militsers Invalider oZ saaäannes esterlaclte samt I^enteansoZere vil af en I^äsenäinZ fra ^sevnets
Kontor i Oktober ^lasneck I9Z2 blive aibolät i:
HsäersleV, ^mtsbuset,
äen S.. 13., 20. og 27. Kl. 143».
Aabenraa, S^Zekassens Kontor, SsnäerZsäe 12,
äen 4., 11., 18. og 25. Kl. 14»<>.
I'snäer, ^mtskuset, äen 12. oZ 26. Kl. 14^.
l'inZleV, ^inSleVbus, äen 21. Kl. 16^.
l^sZumkloster, Hotel Ko^sl, äen 7. Kl. 15^.
I^oktlunä, k?ro8ck' Hotel, äen 14. Kl. 14.
ksääinS, ttotel Ksääing, äen 8. Kl. 15 so.
Invalider oZ eiterlaäte, samt k^enteansoZere, som onsker
at Zore LruZ si 6isse Konsultationer, maa senest 2 vage inäen
äen Dato, paa kvilken äe aöter st Zive ^Vo6e, meääele Invaliäensevnet i LsnäerborZ, til NVilken Konsultation äe aZter at
Zive Nsäe, ior at Veäkommenäes Eliter kan blive meäbraZt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Vecl bvilke äer ikke er ^ejliZbell
til st blive löeZenn^ersoZt — asbolcles kun, 5or saaviclt Xsevnet
retticligt moätager Xnmeläelser til samme. I^valicleneevnet.

Kul ^eleton 726

- Lriketter - Lrsencle
- Medlem at foreningen

-

^eleton 726

.Krigs-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Zsnderborg, kastaniealle ö, 5t.; udkommer een Gang maanedlig, og koster 15 Ore pr. Eksemplar.
Eftertryk af .Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i A. T. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 245.

k^yS'Jnvaliöen
KI)

Medlemsblad

>
'>
.. .^...

for Foreningen for ssnderjydske krigsbefkadigede og Faldnes Efterladte

Ar. 8

-5» Sen 1. November 1SZ2

g. Aargang

Ciamacs VIII, kongres i Men
Den internationale Arbejdssammenslutning vinder
fra Aar til Aar i Styrke indadtil og i Betydning udadtil. Dette fremgaar alene af det stadig stigende Antal
af Delegerede og Gcester paa Ciamacs Aarsmoder.

Men ogsaa Regeringernes stadig tiltagende Interesse i Ciamacs Forhandlinger og den mere og mere udvidede Beretning i den europæiske Presse, er et Bevis
for den Betydning, der tillcegges de tidligere krigsdel-

Ciamac s 8. kongres afholdt i «Niederösterreichischen Landtag" i Men den 1. September 1932

tageres og krigsofrenes Forhandlinger og Beslutninger
paa deres internationale kongresser.

Wiener kongressen bragte tilligemed det glcedelige
Bevis for den videre fremskredne indre Styrke af denne
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af noesten 30 Landsorganisationer fra 12 forskellige europoeiske Nationer sammensatte internationale Organisation.
I alle til Diskussion stillede Problemer kunde der efter
forholdsmæssig kort Droftelseopnaas en ensartet Meningsopfattelse. Denne kendsgerning fortjener scrrlig at fremhceves. da det ved denne kongres Forhandlingsgenstande
for det meste handlede sig om problemer, hvis Droftelse
blandt Statsmcend og Diplomater stadig endnu anses for
yderst vanskelig og delikat.
I kongresdebattens Rtidtpuukt stod Verdenskrisens
Virkninger og den herigennem skabte Nod blandt krigs
ofrene i alle Lande, samt problemerne til Sikringen af
Freden, den internationale Gceldsregnlering og Afrustning.
I sin Aarsberetning understregede Ciamacs hidtidige
President, professor Henri pichot, Frankrig, som Referent. at den sande Fred ikke kunde opnaas, hvis man
ikke rakte Haanden til dem, som man havde maattet
kcrmpe med i krigen. Ciamac er ifolge sin Historie og
sit Vcrsen opbygget paa Venskab, Tillid og Haabet om
Retfcerdighed og Fred mellem de enkelte Nationer;
dette er Liamacs Alaal.
De store Interventioner i Geneve overfor Afrustningskonferencens Delegerede og for den franske og tyske
Delegation i Lausanne er Bevis for krigsofrenes inter
nationale moralske Styrke og internationale Betydning.
Efter indgaaende Udvalgsforhaudlinger vedtog plenarforsamlingen enstemmig folgende Resolutioner:
Entschließung zur Weltwirtschaftskrise.
Der 8. Kongreß der Ciamac stellt fest, daß der Weltkrieg moralische, wirtschaftliche und menschliche Werte zerstört hat. die in Generationen nicht wieder aufgebaut
werden können. Die Kriegsopfer leiden in jeder Hinsicht
am meisten unter diesen Kriegsfolgen moralisch. Wirtschaftlich und menschlich. Sie werden, je länger die Wirtschaftskrise dauert, umsomehr von der Wirtschaft als soziale
Last empfunden. Sie haben daher ein dringendes Interesse, alles zu tun, was zur Beseitigung der Wirkschaftskrise beitragen kann, und was künftige Katastrophen in
der Wirtschaft, die auf Kriege zurückzuführen sind und
deren Opfer sie in erster Linie wieder sein würden, un
möglich macht.
Der 8. Kongreß der Ciamac stellt fest, daß die WeltWirtschaftskrise in erster Linie eine moralische Krise der Poli
tik ist, welche der Krieg hervorgerufen und vertieft hat,
und Gefahr läuft, der größte wirtschaftliche Zusammenbrnch zu werden, wenn nicht sofort die unbedingt notwendigen Hilfsmittel bereit gestellt werden.
Die Bereitstellung dieser Hilfsmittel verlangt die
Wiederherstellung der wichtigsten, durch den Krieg zerstörten psychischen Voraussetzungen zwischen den Völkern,
des Vertrauens.
Dies ist in erster Linie eine politische Frage, die nur
gelöst werden kann, wenn der Wille zum gegenseitigen
Verstehen und zur Verständigung ausgebaut und vertieft
wird, Voraussetzung hierfür ist die Entwicklung der Demokratie gegen das persönliche Regiment, dessen letztes
Stadium die Diktatur, von der Weltwirtschaftskrise begünstigt und verstärkt worden ist. Wenn diese Form der
Staatsgewalt auch anscheinend in gewissen Ländern im
Innern eine vorübergehende Erleichterung hat bringen
können, so steht es doch eben so fest, daß sie ihrem inneren Wesen nach der allgemeinen Wiederherstellung des
Vertrauen schadet. Der wirtschaftliche Nationalismus,
die Autarkie, muß zur Verarmung der Welt, zur Ver-
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größerung der Unsicherheit und des Mißtrauens führen,
die den Güteraustausch lähmen, während die Wiederher
stellung des wirtschaftlichen Vertrauens die notwendige
Voraussetzung für eine normale Kapitalverteilung in der
Welt ist, die wiederum ihrerseits unerläßlich ist, wenn
Beständigkeit und Wohlstand zurückkehren sollen.
ZNit Rücksicht auf die große Bedeutung der Lösung
der wirtschaftlichen Fragen für das Schicksal der Kriegs
opfer und der Beseitigung aller wirtschaftlichen Ursachen,
die möglicherweise zu neuen kriegerischen Konflikten zwi
schen den Völkern führen können, verlangt die Ciamac
von den Delegationen der einzelnen Nationen bei ihren
Regierungen für eine ausreichende Vertretung der Kriegs
opfer bei den Wirtschaftskonferenzen der Nationen einzutreten.
Entschließung betreffend die Versorgung und
Beschäftigung der Kriegsbeschädigten
und Kriegerhinterbliebenen.
Die Konferenz ist der Ansicht, daß die gegenwärtige
Wirtschaftskrise im wesentlichen durch den Nationalismus
in allen seinen Gestalten und durch das mangelnde Vertrauen in die Zukunft der friedlichen Beziehungen der
Staaten verursacht ist und
daß die Krise nur dann wirksam bekämpft werden
kann, wenn man sie in ihren Wurzeln angreift.
Sie beschließt infolgedessen, ihre Bemühungen zu verstärken, um endlich die Zusammenarbeit der Völker und
die Herbeiführung des Friedens auf den von ihr früher
umschriebenen Grundlagen durchzusehen.
In der Erwägung jedoch, daß durch ein solches Vor
gehen, so wirksam es auch sein möge, die Lage der Kriegs
opfer nicht unmittelbar verbessert werden würde, und
daß diese besonders schmerzliche Lage soziale Wirren
mit sich zu bringen droht und schnellwirkende Hilfsmittel
notwendigt macht, fordert die Konferenz,
1. daß die Beschäftigungspflicht der Kriegsbeschä
digten in allen Ländern, wo sie bisher noch nicht besteht, unverzüglich eingeführt werde;
1. daß die Beschäftigungspflicht der kriegsbeschädigten in allen Ländern, wo sie bisher noch nicht besteht,
unverzüglich eingeführt werden;
2. daß die bestehenden Gesetze über die Beschäfti
gungspflicht der Kriegsopfer in öffentlichen und privaten
Unternehmungen ausgedehnt und verstärkt werden;
3. daß der bevorrechtete Charakter der Forderung
der Kriegsopfer gegenüber der Gesamtheit dadurch in die
Wirklichkeit umgesetzt werde, daß dem Rentendienst in
den Ausgaben des Staates eine tatsächliche Priorität
eingeräumt wird und daß die Ersparnisse in den Abrüstuugen, die alle Völker fordern, diesem Dienst zngewendet werden;
4. daß den Kriegsbeschädigten, die eine mit ihrem
Gesundheitszustand und ihren Fähigkeiten zu vereinbarende
Beschäftigung unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Schwierigkeiten der Arbeitsbeschaffung nicht finden können,
zu der Rente eine Zulage gewährt werde, in dem Ausmaße, die die Lebensmöglichkeiten sichert;
5. daß für die Dauer der Krise — zunächst für
zwei Jahre — sämtliche amtlichen Nachuntersuchungen einzustellen sind.
Entschließung zur Frage der Versorgung beim Wechsel
der Staatsbürgerschaft.
Der 8. Kongreß der Ciamac weist erneut auf die
Notwendigkeit hin, daß die Versorgung für die Kriegs-
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beschädigten und Hinterbliebenen für den Fall des Wechfels der Staatsbürgerschaft in allen Ländern sichergestellt
wird.
Die Ciamac ruft den von ihr in früheren Kongressen
aufgestellten Grundsatz in Erinnerung, daß zu der GeWährung der Versorgung immer der Staat ohne jede
Einschränkung verpflichtet ist, dessen Staatsbürgerschaft
der Anspruchswerber besitzt. Die Versorgung und Für
sorge soll in jedem Fall alle Teile der Renten und sonstigen Leistungen umfassen, die denjenigen gewährt wer
den, die die Staatsbürgerschaft eines Landes von Geburt
oder vor dem Kriegsereignis besessen haben.
Solange diese Grundsätze nicht in allen Staaten voll
gültig anerkannt sind, müssen die Betroffenen vor dem

Liamac's Bestyrelse Ho

Entschließung zur Versorgung der kriegsblinden.
Aus den vorliegenden Berichten über die Versorgung der
kriegsblinden in den verschiedenen Staaten ist zu erkennen,
daß nur in einzelnen Staaten, und auch da nur teilweise,
den Forderungen der kriegsblinden nach Verbesserung
ihrer Versorgung im letzten Jahre entsprochen wurde,
während in anderen Staaten sogar gewisse Rückschritte
zu verzeichnen sind, welche sich insbesondere bei jenen
Fürsorgemaßnahmen auswirken, die nicht auf Grund
zwingenden Rechtes gewährt werden.
Die 8. Iahresversamlung der Ciamac stellt diese
Tatsache mit Bedauern fest und erhebt insbesondere Ein
spruch dagegen, daß zur Ausgleichung der durch die
Weltwirtschaftskrise bedingten finanziellen Schwierigkeiten
mancher Staaten auch die Kriegsopferrenten herangezogen
werden. Die Kriegsopfer, namentlich die Schwerkriegs-

Wechsel der Staatsbürgerschaft in klarer Form über die
Folgen eines solchen Wechsels von dem Staat, dessen
Bürgerschaft erworben werden soll, aufgeklärt werden.
Wo ohne diese Vorkehrungen neue Staatsbürgerschaslen im guten Glauben erworben worden sind, muß den
Betroffenen die volle Versorgung von dem Staate gewährt
werden, dessen Bürgerschaft erworben ist. Dies gilt ins
besondere für die in Osterreich eingebürgerten ..Reversler".
Der Kongreß der Ciamac bittet die österreichische Bundesregierung den in großer Not lebenden..Reverslern", dadurch schnell zu helfen, daß deren Ansprüche auf Versorgung nach dem Invalidenentschädigungsgesetze ohne
Rücksicht auf etwa abgegebene, allgemein gehaltene Verzichtserklärungen im Wege der Gesetzgebung geregelt werden.

Socialminister Dr. Refch

beschädigten und unter ihnen vornehmlich die kriegsblinden, leiden infolge ihrer verminderten Widerstandskraft
äußerst schwer unter den Aolgen der Welkwirtschaftskrise,
sodaß gerade eine erhöhte Fürsorge notwendig wäre.
Die 8. Hauptversammlung appelliert daher an die
Regierungen, die eingetretenen Verschlechterungen wieder
auszugleichen und darüber hinaus die noch unerfüllten
Forderungen der kriegsblinden im Sinne der von der
6. Jahresversammlung der Ciamac in Paris aufgestellten
Versorgungsgrundsätze durchzuführen, insbesondere: eine,
der den Vollerwerbsunfähigen zustehende Hochstrente, eine
Pflegezulage, die der Pflegeperson des kriegsblinden den
gleichen Lebensunterhalt gewährleistet, der den kriegs
blinden gesichert ist, eine Zusatzentschädigung zum Aus
gleich der psychischen Einbuße und Linderung des Verlustes des Sehvermögens, ferner soll den Hinterbliebenen
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nach kriegsblinden der normale Sah der Hinterbliebenen denheit der Jugendlichen mit den ehemaligen Kriegsteilrente gewährt werden, ohne Rücksicht auf den ursprüng- nehmern zu befestigen.
lichen Zusammenhang zwischen dem Tode und der als
2.) Einen ständigen technischen Ausschuß für den
Diensibeschädigung anerkannten Gesundheitsschädigung. beabsichtigten Zweck zu erreichen.
- schließlich ist es Pflicht des Staates und der anderen
Entschließung über die Abrüstung.
öffentlichen Körperschaften, den kriegsblinden Gelegenheit
Die
8.
Iahreskonferenz der Internationalen Arbeits
zur ausreichenden wirtschaftlichen Betätigung zu geben
und ihnen jede Fürsorge angedeihen zu lassen, welche der gemeinschaft der Verbände der Kriegsbeschädigten und
Befriedigung ihrer durch die physischen und physischen Kriegsteilnehmer (Eiamac) gibt der Meinung Ausdruck:
Daß die Mehrheit der Staatsregierungen nicht beAolgen der Erblindung bedingten besonderen Bedürfnisse
seelt
ist von dem tiefen Wunsche der Völker nach Frieden,
entspricht.
Entschließung über die Bekämpfung der Tuberkulose. der dem ausdrücklichen Willen der Kriegsteilnehmer entDie Delegationen der in der Eiamac vertretenen spricht; die die berufensten Hüter des Ariedensgedankens
verschiedenen Nationen werden ersucht, unverzüglich in der lebenden Generationen sind.
Sie ist ferner der Meinung, daß beim gegenwärti
ihrem Lande je ein Komitee von qualifizierten Kameraden
gen
Stand
der Rüstungen ein Konflikt die ohnehin zerzu bilden, denen es obliegen soll, in ihren Ländern alle
Unterlagen über die Bekämpfung der Tuberkulose zu sam störte Welt in den Zustand anarchistischer Barbarei zurückmeln und die Bedingungen zu prüfen, unter denen eine werfen würde.
Sie stellt schließlich mit Bedauern fest, daß die Allneue Wirksamkeit zur Eindämmung der Krankheit unter
gemeine
Abrüstungskonferenz, auf die solange gewartet
nommen werden könnte.
Das Ergebnis dieser Arbeit soll binnen 6 Monaten worden ist, noch nicht zu wesentlichen und konkreten Ernebst einer Übersetzung der Federation nationale des gebnissen geführt hat.
Die Eiamac proklamiert, daß es für alle Völker eine
Blesses du Pournon et des Ehirurgicaux, 57, rue Bobilgefährliche
Illusion schaffen hieße, wenn man sich vorlot, Paris, übermittelt werden, der es obliegen soll, der
nächsten Jahresversammlung einen Gesamtbericht vorzu- nehme, den Krieg zu ..vermenschlichen" durch Beschränkung
lediglich der Gattungen und Kaliber der „erlaubten"
legen.
Waffen. Der Krieg muß vielmehr verhütet und unmögEntschließung über die Lage
lich
gemacht werden.
der tschechoslowakischen Kriegsopfer.
Sie ruft die ehemaligen Kriegsteilnehmer aller Länder
Die 8. Jahresversammlung der Eiamac stellt fest,
zur Wachsamkeit gegenüber allen Machenschaften auf, die
daß die Regierung der tschechoslowakischen Republik, die unternommen werden oder schon unternommen worden
schon in den früheren Tagungen aufgestellten Aorderungen sind, um das zweite Zusammentreten der Abrüstungskonfür die tschechoslowakischen Kriegsopfer leider bis- ferenz zu verhindern oder sie zum Scheitern zu verur
her noch nicht erfüllte. Die Jahresversammlung verteilen.
weist neuerlich auf diese Tatsache, in der Erwartung, daß
2
diesen Aorderungen baldigst entsprochen wird. Insbe
Der 8. Kongreß der Eiamac stellt fest, daß das Wett
sondere wird darauf hingewiesen, daß jetzt in der Zeit rüsten die Völker beunruhigt und zu Grunde richtet, ohne
der Wirtschaftskrise die Schaffung eines Einstellungsgesetzes ihre Sicherheit zu gewährleisten: daß die Staaten, die den
als erste und dringendste Forderung zu bezeichnen ist.
Völkerbundspakt unterzeichnet haben, sich nicht der juriEntschließung über die Lage der Kriegsopfer
stischen Verpflichtung entziehen dürfen, die Rüstungen durch
in Ungarn.
gemeinsame Abkommen auf ein Minimum zu beschränken
Die 8. Jahresversammlung der Eiamac ist im Rahmen und darin Gleichheit gemäß des Artikel 8 des Völkerbundsihrer Arbeiten von einem seiner Mitglieder auch über die paktes anzustreben und zwar durch Abrüstung und nicht
soziale und wirtschaftliche Lage der Kriegsopfer in Un- durch Aufrüstung:
garn unterrichtet worden. Der Kongreß spricht diesen
daß diese Beschränkungen zusammen mit der moraKriegsopfern seine stärkste Sympathie aus und erwartet tischen Abrüstung wesentlich sein, und sich beziehen müssen
von der ungarischen Regierung, daß sie die Lage der nicht nur auf die regulären Armeen, sondern auch die
Kriegsopfer nachhaltig bessert und ihnen das Recht der Abschaffung aller militarisierten Organisationen umfassen
freien Verteidigung ihrer Rechte auf dem Wege der kol müssen, die an der Vorbereitung des Krieges arbeiten:
lektiven Interessenvertretung einräumt.
daß die Wirksamkeit dieser Beschränkungen von der
Entschließung zur Frage der Jugenderziehung.
Organisation einer scharfen internationalen Kontrolle der
Die 8. Jahresversammlung der Eiamac in Wien Heeresbudgets und von der Abschaffung des freien Waffenstellt zur Sicherung eines dauerhaften Ariedens die Not- Handels und der freien Waffenfabrikation abhängt, die
wendigkeit einer tatkräftigen Aktion der Jugend im Geiste eine der schädlichsten Triebskräfte zum Kriege darstellen.
Die Eiamac proklamiert, daß das zu erreichende Ziel
der Völkerverständigung und des Ariedens fest. Aufgabe
die
vollkommene
und fortschreitende Abschaffung der na
muß es sein, die junge Generation davon zur überzeugen,
daß Kriege ungeeignete Mittel sind, Konflikte zwischen tionalen Rüstungen sein muß. verbunden mit der obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit und Vorbeugung- oder
den Völkern zu lösen.
Von den Erfahrungen der der Eiamac angeschlossenen Zwangsmaßregel gegen jede Verletzung des kriegsächtungsVerbände, den internationalen Briefaustausch, die Ver- paktes.
Nur eine allgemeine Vereinigung aller Völker und
anstaltung von Auslandsreisen für Jugendliche und ähnliche Veranstaltungen betreffend, ausgehend, wird beschlos- zwar in dem vor> Briand vorgezeichneten Sinn wird es
ermöglichen, alle jene Probleme in .ihrer Gesamtheit zu
sen:
1.) Sämtlichen ausgeschlossenen Verbänden die Er- lösen, die unlösbar erscheinen, solange der überlebte Befahrungen zur Kenntnis zu bringen und, um die Verbun griff der unbedingten nationalen Souverenität noch besteht.
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Ein dauerhafter Friede kann nur dann erziehlt werden,
wenn die Völker frei sind und alle Bürger in Freiheit
über sich selbst verfügen können, die Meinungsfreiheit
gewährleistet und der Anteil der Staatsbürger an der Ver
antwortung und an der Leitung ihres eigenen Landes
unbestritten ist.
3
Die Ciamac beschwört die Regierungen, sich endlich
klar darüber zu werden, daß der Krieg nicht nur grauenHaft sondern auch zwecklos ist.
Sie stützt sich auf ihre vier Millionen Mitglieder, die
gestern noch Gegner waren, heute Freunde sind, um an
die Menschen in allen Ländern einen Appel zu richten.

sich gegen jede kriegerische Bestrebung aufzulehnen, sich
des vollen Ernstes der Lage bewußt zu werden und durch
gemeinsame Arbeit die Hindernisse zu beseitigen, die man
einem Erfolg der Abrüstungskonferenz in den Weg stellen
will.
Der 8. Kongreß gibt seinem Internationalen Vorstand den Auftrag, die zu diesem Zweck bereits unternom
mene Aktion auszubauen und weiter zu verfolgen. Er
vertraut ihm insbesondere die Aufgabe an, alles vorzubereiten, um zum Ende des Jahres 1932 oder zum Be
ginn des Jahres 1933 ein «Welttreffen der Kriegskeilteilnehme? aller Länder für die Abrüstung und gegen
den Krieg" einzuberufen.

8. kongres i Wiei . I.Kommission.
Andresen (Danmark), Tlikiforov (Bulgarien), Juillerat (Geneve).

Antrag.
Die 8. Jahresversammlung ersucht das Büro der
Ciamac, einen wirtschaftlichen Studienausschuß zu bilden,
dem es obliegen soll, alle nützlichen Unterlagen zu sammeln und der Jahresversammlung die Berichte über die
wirtschaftlichen Fragen vorzulegen.
Ciamacs kongres i Wien var Genstand for megen
Opmærksomhed saavel fra Regeringens som fra Byen
Wiens Side. Ciamacs President, kam. Pichot og den
gsterrigske kam. Schnürmacher fik Adgang til Radio for at
tale til Lytterne om Ciamacs Opgave og ZNaal.
Bestyrelsen blev modtaget af den gsterrigske Socialminister Dr. Resch og Præsidenten for den gsterrigske
Nationalrat Dr. Renner: begge udtrykte deres usorbeholdende Anerkendelse as Ciamacs Arbejde.

Den nye Bestyrelse valgte den gsterrigske kammerat
Brandeis til President for 1932/33.
Bestyrelsen vedtog enstemmig at afholde det nceste
Bestyrelsesmode i Februar 1933 i kobenhavn hvis ikke
ganske scerlige Forhold skulde kroeve Bestyrelsesmodet afholdt i Geneve.
Radio-Vortrag, gehalten von kam. Pichot
in französischer und von kam. Schnürmacher
in deutscher Sprache.
Meine Damen und Herren!
Über die Einladung des Zentralverbandes der Landesorganisationen der kriegsinvaliden und kriegerhinterbliebenen Österreichs hält die Internationale Arbeitsgemeinschast der Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmer,
nach ihrem französischen Titel C. I. A. Rl. A. C., ihre
8. Jahresversammlung in Wien ab.
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29 Organisationen ans 11 verschiedenen Staaten, denen
nahezu vier Millionen Mitglieder angehören, werden auf
diesem Kongreß vertreten sein. Namens dieser vier Millionen danke ich Ihnen, daß sie unsere Stimme hören wollen
und hoffe, daß der Ariedenssamen, den wir Ihrem Geiste
und Ihrem Herzen anvertrauen, aufgehen wird zum Heile
unserer Republik Osterreich und dem aller Länder Europas.
Unser Verband ist in Wirklichkeit eine internationale
Vereinigung von Kriegsopfern und ehemaligen Kriegsteil
nehmern, die in den angeschlossenen Ländern durch ihre
nationalen Organisationen, den Invaliden. Witwen, Waisen
und sonstigen Hinterbliebenen vertreten sind. Wenn das
Vorhandensein solcher Gruppen in den früher kriegsführenden Staaten ein für unsere Zeiten kennzeichnendes soziales
Phänomen ist, so bedeutet der Bestand der Ciamac selbst,
eine internationale Erscheinung von hervorragender Be
deutung. Die Einigkeit derjenigen, die sich für einander
oder gegeneinander geschlagen haben, ist die größte Lehre,
welche der Weltkrieg gegeben hat, da sie für den Dienst
und die Verteidigung des gleichen Ideales diejenigen zusammenführt, die Mitwirkende und Opfer im größten
Konflikte der neuen Geschichte gewesen sind. Dieses Ideal
ist das Ideal des Ariedens zwischen den Völkern.
Die früheren Soldaten, die wir sind, waren keine
Berufssoldaten, aber Staatsbürger, die von dem Mobilisationsbefehl ihrer Aamilie, ihrem Beruf, ihrem Dorfe,
ihrer Stadt entrissen wurden. Sie haben aus dem Kriege
Entsetzen und Abscheu für den Krieg zurückgebracht, Haß
für das industrielle und kollektive Gemetzel, welches der
Krieg ist; und sie wissen, daß einzig der Friede Sicherheit der Arbeit, Existenzglück mit sich bringt.
Unsere Losung ist: Der Friede über alles! Wenn
man sieht, in was für einen Abgrund von Schwierigkeiten
der letzte Krieg Europa gestürzt hat, wie schwer es ist,
die von ihm geschlagenen Wunden zu heilen und die
Mehrzahl der Völker aus der sie bedrückenden sozialen
Not zu ziehen, wie könnte man da noch glauben und be
haupten, daß ein neuer Konflikt die Heilung von so vielen
Übeln bringen würde.
Wir ehemaligen Kriegsteilnehmer aus Deutschland,
Osterreich, Bulgarien, Finnland, Frankreich. Polen, Rumä
nien, Jugoslawien, der Tschechoslowakei, Nordschleswig und
Danzig, wir wissen es, daß die Nationen untereinander
solidarisch sind, daß Europa für jede einzelne derselben

das größere Vaterland sein muß. daß sie einander in
jeder Beziehung helfen sollen, versuchen müssen einander
zu verstehen und sich zu ergänzen. Die nationalistische
Doktrin, welche sich einbildet, daß jedes Land für sich
allein leben kann, daß es anderen nichts schuldet und
nichts von ihnen erhält, ist eine Behauptung der Unwissenheit und der Naivität. Man sieht es doch seit einigen
Jahren. Je mehr die Staaten sich auf sich selbst zurückziehen, desto mehr leidet die Bevölkerung. Man muß in
Europa die Gedanken, die Menschen und die Waren frei
zirkulieren lassen. Das gegenseitige Mißtrauen zwischen
den Nationen ist eine immerwährende Ursache von Konflikten. Wir ehemaligen Kriegsteilnehmer, die wir verstanden
haben, uns zu vereinigen, die loyal zusammenarbeiten,
die wieder den Weg der Brüderlichkeit gewiesen haben,
wir behaupten, daß die Völker wohl das Gleiche unter
nehmen können, was wir getan haben, das ist, sich einer
großzügigen Disziplin beugen, von dem alleinigen Wollen
beherrscht, im Interesse der Gesamtheit zu wirken.
Wir sind weder Regierende, noch Diplomaten; wir,
die wir den Krieg an der vordersten Linie mitgemacht
haben, wir vergessen nicht unsere 10 Millionen Tote, die
Dutzende Millionen von Verwundeten. Witwen und Waisen,
beschossene Städte, verwüstete Landstriche, vernichtete Reichtümer. Wir haben das Recht zu allen zu sprechen und
in die Erinnerung aller unserer Zeitgenossen die Bilder
des Krieges zurückzurufen, des Krieges, den wir kennen,
weil wir es sind, die ihn geführt haben.
Meine Damen und Herren!
1925 in Genf gegründet, ist unser Verband bereits
im Jahre 1927 in Wien zusammengetreten. Er vereinigt
sich hier neuerlich, nachdem er Zusammenkünfte in Berlin,
Warschau. Paris und Prag abgehalten hat. Sie werden
in der Presse die Berichte über unsere Arbeiten lesen.
Wir wagen zu hoffen, daß Sie sich dafür interessieren
werden und mit uns übereinstimmen, daß alle Kräfte
des Geistes und des Herzens überall dafür eingesetzt werden
müssen, um den Krieg zu verdammen und ihm den Weg
zu verlegen: um die internationalen Einrichtungen, die
dazu bestimmt sind, die Nationen in geordneter und friedlicher Gemeinschaft zu erhalten, zu fördern; um allerorts die Liebe zum Frieden zu verbreiten, des einzigen
Gutes würdig der Bemühung der Menschheit.
Die Ciamac begrüßt Sie und dankt Ihnen.

En blind Mand om sin Ven. Hunden.

der af og til bortkommer et eller andet og her er vor
Hund Elly, en dansk Schceferhund, uerstattelig. Der kunde
ncevnes Eksempler i hnndrevis herpaa men jeg skal
indskrcenke mig til to.
Min kone er i Gaarden for af forberede kil Vask.
Paa en eller anden Maade taber hun sit Haarnet, saa
det er umuligt for hende selv at finde det. Hun behover blot at kalde: „Elly. Sog, AportZ- — og straks
staar Hunden med Haarnettet i Munden.
Under noget Havearbejde har jeg lagt min Pibe fra
mig, men husker ikke hvor: her maa Elly atter trcede
hjcelpende til.
I de hjemlige Omgivelser kan Hunden gaa direkte
paa Kommando til de almindelige Indkobssteder, saasom
kil kobmand, Mejeri, Bager, Barber, til kirke og mange
andre Steder. Til Brug paa lcengere Ture forstaar
Hunden folgende Ordre: Lige ud, forste Vej til hojre og
venstre, forste Hus til hojre og venstre. Man vil deraf
se, at Hundens Arbejdsevne er alsidig, og man kan
komme alle Vegne med sin Hund. Det skal saaledes

(Efterskrift).

Fra en blind Mand, der selv giver sig af med at
opdrcette Forerhunde for Blinde, har vi modtaget en
Artikel. Den blinde Mand fortceller om Hundens fremragende Egenskaber og uvurderlige Hjcelp og slutter med
at anbefale de danske Forerhunde.
Forerhuude for Blinde har i de senere Aar vundet
stor Udbredelse og Anerkendelse her i Landet. Det skal
saaledes ncevnes, at der fornylig er bevilget to Hunde
til civile Blinde i Henhold til Invalideforsikringsloven,
og krigsblinde kan til enhver Tid faa udleveret Hunde
ved Henvendelse til Invalidencevnet i Sonderborg. Dertil
kommer, at en Mcengde Blinde for egne Midler selv
har anskaffet sig Hunde, dresserede her i Landet, og Sagen
har vel saa stor Interesse, at den fortjener offentlig Omtale.
Det er ikke alene som Vejviser, Hunden er til Nytte.
Saavel min kone som jeg er fuldstcendig blinde, vi passer
selv vort Hus og Have. og det er jo let forstaaelig, at
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anfores, at vi altid har Hunden med, enten det goelder
Denne Basar vil. i Anledning af at det er den 10.
et Besog hos Loegen, eller det er et Bryllupsselskab, vi Basar der afholdes, bringe noget nyt, som ikke er set sor, og
er til. Af stor Betydning er det, at Hunden arbejder som vil komme til at voekke de besogendes Begejstring,
lige saa godt i Snevejr som i Solskin.
og vi vil anbefale alle ak tage til Sonderborg for at
Min Hund er venlig mod alle, der er cerlige i Op- blive en Oplevelse rigere ved at afloegge vor 10. Basar
trceden mod den og dens Herskab, men det vilde vcere et Besog.
en alvorlig Sag, om nogen vilde forsoge paa at gore
I det hele taget har Basarudvalget bestroebt sig for
dens Herre Fortroed eller tilvende sig nogle af hans Ej at fremkomme med et ganske nyt Program, saaledes at
endele; dette gcelder, enten Hunden er i Selen eller gaar Interessen ikke vil slappes paa Grund af manglende
hjemme. Elly er oplcert til at reagere over for enhver Underholdning.
Holdning, der har en truende karakter.
Scerlig skal fremhoeves, at alle Forretningsdrivende
For at en Forerhund kan vcere virkelig god, kroeves i Sonderborg By og en Del fra Landet har udvist stor
der ikke alene, at den skal voere godt oplcert; dens Herre Velvillie.
skal tillige omgaas den til daglig paa den Maade, at
M haaber vi paa et stort Besog.
Udvalget.
-i«
Hunden er suldstoendig knyttet til Familien, saa der opstaar det rette Venskabsforhold mellem Hunden og dens
Amtsorganisationens Bestyrelse afholdt sammen med
Herre; de to maa i alle Forhold have fuld Tillid til
Bestyrelsen sor Sonderborg Afdeling et Mode Mandag,
hinanden. I modsat Fald bliver Resultatet ikke, som
den 21. Oktober d. A. hos kam. Oehlers, Sonderborg,
det bor.
Ovenskaaende korte Skrildring af, hvad der her i hvor man droftede en Arbejdsplan for den kommende
Landet er opnaaet paa Forerhundedressurens Omraade, Vinter. Formanden for Amtsorganisationen Hans Petersen,
turde vel voere tilstrækkeligt Bevis for, at vore hjemlige Sonderborg, aabnede Modet og bod velkommen, hvorefter
han gav nogle Oplysninger om, hvordant man indenfor
Hunde staar Maal med, hvad der tilbydes fra udenlandske
Dressuranstalter. Det er derfor at haabe, at alle, der Amtsorganisationens Bestyrelse havde toenkt sig en saadan
Plan praktiseret. Vi har nu vor Lov revideret og der
har Brug for en Forerhund, vil indkobe de danske Hunde
til Gloede for danske Dressorer og Opdroettere; man har foreligger f. T. ingen aktuelle Sager af siorre Vigtighed:
da den Fordel ved ak kobe vore egne Hunde, at disse men derfor maa vi jo ikke falde i Dvale, vi maa staa
sammen i Arbejde og voere parate, naar det goelder,
Dyr er Racedyr af Rang, hvad der absolut ikke kan siges
derfor er det af stor Betydning, at vi tager Stilling kil
om alle de indsorte Hunde.
dekte Sporgsmaal, „Hvad skal vi gore i Arbejde indL. Jensen, Grindlose, Jullerup.
adkil". Vor Forening er ikke en selskabelig Forening,
hvor man blot kommer sammen for at more sig. Vi
Sonderborg Amtsorganisation
maa paa anden Maade kunne foranstalte Sammenkomster
med Lysbilledforedrag osv., og paa den Maade voere
Vasaren i Sonderborg.
Lsrdag, den 5. og Ssndag, den 6. November 1932. med i Arbejdet og kampen om vor foelles Maal.
Efter en indgaaende Drofkelse angaaende dette Sporgsmaal nedsattes et Udvalg, der i noermeske Fremtid skal
Program:
udarbejde et Forslag for Arbejdet indadtil i det komKrigsinvalidernes 10. Amts-Vasar
mende Vinterhalvaar.
afholdes paa Centralhotellet i Sonderborg, Lordag,
Udvalget fik folgende Sammensoetning:
den 5. og Sondag. den 6. November 1932, aabnes
H.
Petersen, Sonderborg, Smedemester Horne. Ulkebegge Dage kl. 4 Eftermiddag. Sondag Eftermiddag
bol,
H.
Clausen, Sonderborg, kobm. A. Petersen, Sdbg.
kl. 5 taler Hr. Politimester Mariboe.
L.
Schmidt,
Sonderborg og A. kornath, Sonderborg.
Righoldig Underholdning fra Scenen, saasom
H. C.
Tableauer og humoristiske Sange.
I den lille Sal:: Stor Sensation! Vandring gen- I
Haderslev Afdeling
j
nem Skyttegraven til krigsmindeudsiillingen.
Under Basaren afholdes den store Bortlodning om
Formanden, kam. Zimmermann indledede Modet
30 Gevinster til en samlet Vcerdi af 15 000,00 kroner. med at mindes to asdode Medlemmer, kammeraterne
Heraf fremhoeves: 1. Gev.: Et Dagligstuemoblemeut, Cohrt, Folkets Hus og Loendors, Vestergade, sidst(Vcerdi 400,00 kr.) 2. Gev.: Et komplet kokken, (Vcerdi noevnte var krigsinvalid fra 1870.
220,00 kr.) 3. Gev.: Et Bornholmerur, (Voerdi 180,00
Derefter oploestes Protokollen fra sidste Medlems
Kr.) 4. Gev.: Et Skrivebord m. Drejestol, (Voerdi 130,00 mode, den godkendtes uden kritik. Der drosledes forskellige
Kr.) Gevinsterne er udstillede hos „Central-Mobellager" Forhold vedrorende Flytningen af konsulentkontoret. Det
(Johannsen), Abblegade.
blev vedtaget at anskaffe et Faneskab og derefter lade
Desforuden Tombola, Gættekonkurrence, Salonskyd Foreningens Fane ophcenge i konsulentkontoret.
ning om mange voerdifulde Gevinster, og Spaakonen forFormanden meddelte, at Afdelingen siden April havde
toeller Dem om Deres Fremtid.
haft en Tilgang af 7 Medlemmer. Det besluttedes, at man
En Ekstrabortlodning om en stor Dukkevogu med gennem en Meddelelse i „Krigs-Jnvaliden" skulde henstille
Dukke, samt en ss. Drengecykle. Disse 2 Gevinster er til Foreningens Medlemmer at meddele Dodsfald blandt
udstillede hos Eykleh. Lauritzen, Perlegade. Lodsedler Medlemmerne, til Invalidekonsulent-kontoret, samt med
ä 25 Ore faas paa Basaren.
dele, om man onskede, at Foreningen ved Faneudvalget
Opbevar Adgangskortet, da der paa dette kan vin- skulde voere reproesenteret ved Begravelsen.
des et smukt Oliemaleri.
kam. Viggo Hansen mente, at Ikke-Medlemmer af
Begge Dage fra kl. 4—11 Musikunderholdning.
Foreningen burde betale et lille Vederlag for den Hjoelp,
Fra kl. 6—7 spiller Sonderborg-Aabenraa Amatororkesier. som ydes dem paa kontoret, konsulenten mente hertil,
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at det vanskelig lod sig gennemfare, kam. Thomsen
mente, at der burde fores kontrol med. om de. der sogte
Bistand paa kontoret, var Medlemmer. Da kontorets
Budget for Aaret 1933 vilde komme til at udvise et
mindre Underskud, begrundet paa. at Tilskndet var nedskaaret med 200 kr., mente kam. Henning, at et evtl.
Underskud burde doekkes af Foreningen. Kam. Thomsen
mente, at det var den sidste Udvej, man burde benytte,
at askrceve Medlemmerne noget for at dcekke Underba
lancen ved kontorets Drift. Efter en Droftelse overlodes
det til Bestyrelsen, at söge Udveje for at skaffe Balance
paa kontorets konto.
Sommerstævnets Regnskab forelagdes af kasserer
Thomsen, og godkendtes. Formanden omtalte Stcevnets
Forlob.
Under Punkt. evt. meddelte Fornojelsesudvalgets
Formand, at Foreningens aarlige Gaasespil skulde af
holdes den 29. ds. hos Goestgiver H. Mortensen, Norregade. og den aarlige Julefest den 29. December. Besty
relsen og Foruojelsesudvalget bemyndigedes til at troefse
de fornodne Foranstaltninger til Julefesten.
Modet sluttede med Oplcesning af kam. Thomsen,
forsi oploesies nogle smaa muntre Digte i sonderjysk
Mundart, og derefter noget mere alvorligt, nemlig et
Kapitel af Remarques Bog „Intet Nyt fra Vestfronten."
Kam. Thomsen hostede fortjent Bifald for den gode Underholdning.
Formanden afsluttede Modet med en Tak til de
Modte, men beklagede at der var faa faa af vore kvindelige Medlemmer til Stede, man var dog rorende enige
om, at give det daarlige Vejr Skylden herfor.
h. Jepsen.
-i-

I

7lr. 8
Rinkences Afdeling

afholder Medlemsmode Onsdag, den 9. November
Aften kl. 8 i Rinkences Overkro.
Med foelles gratis kaffebord for Foreningsmedlemmer. Dagsordenen bliver bekendtgjordt ved Forsamlingen.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

Til samtlige Afdelinger.
Opmærksomheden henledes paa, at kam. L.
Schmidt, Sonderborg, der ved sidste Delegeretmode i
Tinglev blev indvaglt i Bladudvalget istedetfor kam.
F. C. Eggert, for Fremtiden er kasserer for Bladndvalget.
Det tilfojes dog, at der ingen Forandring er sket
med Hensyn til Fremsendelse af Artikler og Annoncer,
samt alt vedr. Ekspeditionen.
Bladudvalget.

Z Zuvalidekonsulenkonlorel sor Haderslev Ly og Amt ^
o

Jomfrustien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

°

^

?äer XriZZinvaliäer soZ kslänes Merlaäte

°

o

xrati8 Vejleämnx oZ kaaä i Rentesaxer m. m.

o

kontortid 9—12 og 2—4. Lordag, 9—12

°

H s s Slags Gnmmifodtsj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.

Al. Moller - Brohovedvej z - Sonderborg

Haderslev Afdeling
beder om, ak der maa tilgaa Jnvalidekonfulentkontoret,
ved Amtsbanegaarden, J o m f r u s t i e n en M e d d e l e l s e ,
dersom der sker Dodsfald blandt Afdelingens Medlemmer.
Samtidig bedes afdodes Paarorende meddele, om
de onsker, at Foreningen med Fane skal vcere reprcrsenkeret ved Begravelsen.

Vekendkgorelse.
haderslev Afdeling
afholder
S k i v e s k y d n i n g
om voerdifnlde Gevinster
Lordag, 5. November og Sondag, 6. November d. A.
hos Gcestgiver Marius Mortensen, Storegade 72.
Begyndelse Formiddag Kl. 10.
Om talrig Deltagelse beder
Udvalget.

^

^ ^ ^

^1edclelel8e kra Invslidensevnet.
Konsultation for militsers Invalider oZ saadannes esterladte samt k^enteansoZere vi! as en Udsending irs ^Isevnets
Kontor i I^oVember ^Vlssned I9Z2 blive ailioldt i:

haderslev, ^mtskuset,
den 3., 10., 17. og 24. Kl. 14»».
Aabenraa, 8)/Zekss8ens Kontor, LonderSade 12,
den 1., 8., 15. oZ 22. Kl. 14^.
sonder, ^mtskuset» den 11. oZ 25. Kl. 14^.
l'inzleV, l'inZleVkus, clen 21. Kl. 16^.
^«Zumkloster, Stotel koMl, den 9. Kl. 15^.
^oktlund, I'rosck' ttotel, den 18. Kl. 14.
KsddinZ, tiotel ksddinZ, äen 5. Kl. 15»«.
Invalider og efterladte, samt kenteansoZere, som onsker
at Zsre LruZ si disse Konsultalioner, mas senest 2 vage inden
äen Dato. pas dvilken cle agter at give ^ode, meddels Invalidensevnet i Londerborg, til kvilken Konsultation cle agter at
give ^ode, for at Vedkommendes ^kter kan dlive medbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Ved kvilke der ikke er I^eiliZNed
til ut dliVe IseHeundersoSt — afboldes kun, sor saavidt I^sevnet
rettidigt modtager Anmeldelser til samme. Invalic5ensevnet.

Xul - I^sks - ? s r v - Lesende
l'eletcin ?26 - Medlem at koreninZeri - telefon ?26

.Knas-Invaliden" redigeres af H.Clausen - Ssnderborg. Aastaniealle ö. St.; udkommer een Gang maanedlig. og koster 15 Sre pr. Eksemplar.
Eftertryk af „Krigs-Ünvaliden" med kildeangivelse er tilladt.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg.
e efon

Arvhb Jnvaliös

/z

Medlemsblad
for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Ar. S

g. Aargang

Sen 1. December M2 <6-

^)oce
Dscie acivacec.-

^IdriZ niere?

L o l ^ d a n ^lovvZA. d e n k e r s r n t e p o l 
ske l'eAner ^orde

8iA

med

dette

indtr^lcskulde Lillede til vore 5aldne
X a r n r n e r a t e r s 3<ävaren<äe ^ s l e r s r . ^
M a l e r i e t sselAes
Lilleder

at

i

en 8erie paa 12

Organisationen:

?ropÄA3nde p3r lima^e«

0 A e r kor ? i d e n u d s t i l l e t i
korlIundspZladsets

?lal

i

»I^a

i Oeneve
kollce-

(Geneve.
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And wir gedenken der Toten.
der Toten . . .

uung, nach Gerechtigkeit und Frieden zu streben. Wie
ist's doch um den Krieg? „Wie ein Kirchhof bleibt der
Acker und das zerstampfte Saatfeld liegen, und um des
Jahres Ernte ist's gescheh'n." sagt Schiller. Hat es nicht
Som andetsteds omtalt, afholdt vor Broderorganisa- unser Volk, jeder einzelne und die gesamte Menschheit
tion i Tyskland, „Reichsbund der kriegbeschädigten und hart erfahren müssen, daß es so ist? Tragen wir nicht
Kriegerhinterbliebenen" sin Mindehojtidelighed paa Toten auf Generationen hinaus schwer an der Last des Krieges?
Die Wirtschaft der ganzen Welt ist durch die Aolgen
sonntag, den 20. November i den tyske Rigsdags Plenarsal i Berlin, herved holdt kam. Pfändner folgende des Krieges und durch den Mangel zur gegenseitigen
Mindetale. Hele Mindehgjtideligheden overfartes gennem Pflichterfüllung im weitesten Maße ihrer Aufgabe, der
Wohlfahrt der Menschheit zu dienen, entrückt. Die ErRadioen:
kenntnis aus dem Kriegsringen darf nicht ein dauerndes
Gedenkworte: Gesprochen von dem 1. Bundesvorständen Gegeneinander der Volker sein. Die Toten mahnen, aus
Kamerad Eristoph Pfändner.
den Schwertern Pflugscharen zu machen, jedem Volke das
Einmal im Jahre, am Totensonntag, sollen wir uns unverbrüchliche Recht zu gewährleisten, in Freiheit und
finden, um der Toten zu gedenken, jeder einzelne und Gleichberechtigung unter den anderen Völkern zu leben,
die Gesamtheit. Ein Besinnen über unser Schicksal, das. um so zu einem höheren Menschentum zu kommen.
früh oder spät hinführt in die Unendlichkeit. In diesem
In diesen grauen Tagen darf aber das, was unsere
Besinnen gehen unsere Gedanken zu den unübersehbaren toten Kameraden uns gegeben haben, erst recht nicht verGräberfeldern des Krieges. Gräber ohne Zahl schließen wischt werden. Soll das Ganze gelingen, dann muß
Väter und Söhne in fremder Erde ein. kreuze ohne jeder nach seinem Willem und nach seiner Kraft zum
Namen sind tausenfältige Zeugen des blutigsten aller Opfer für das große allgemeine bereit sein. Diese Be
Waffengänge.
reitschaft muß uns das Vermächtnis der toten Kameraden
Vierzehn Jahre ist es her, daß das große Kriegs- immer wieder vergegenwärtigen.
sterben ein Ende nahm. War für alle, die draußen
Das Andenken der Kriegsloten darf nicht durch
blieben, ihr Opfertod natürliche Bestimmung? Zwei dauerndes unfruchtbares Reden über Rüstung und AbMillionen deutsche Kameraden kehrten nicht wieder heim. rüstung geschmälert werden. Unsere Kameraden starben
Zehn ZNillionen kriegstote sind es, die insgesamt auf den alle in dem Glauben, dem Frieden zu dienen. Sie mahnen
Schlachtfeldern blieben. Sie alle wollten leben, um die die Menschheit und alle Staatsmänner der Welt, die
natürliche Bestimmung ihres Erdendaseins zu erfüllen! Grundlagen für die Sicherheit eines jeden Landes und
Es war ihnen aber bei der Verteidigung ihrer Heimat für den allgemeinen Frieden auf dem Boden gleichen
in der großen Kampfgemeinschaft auf Leben und Tod an Rechts, der Achtung vor der einzelnen Nation und des
der Front ein früheres Ende geseht.
Verstehens aller Völker zu schaffen.
Wir Lebenden, die wir vieles, das zum Massenschick
Das Vermächtnis der Toten muß uns Gebot zu
sal geworden ist, leicht vergessen, sollen uns immer wieder gutem Tun sein. Erfüllen wir dieses Gebot, so werden
auf dies große Sterben besinnen. Die Toten des Welt- wir das Andenken unserer gefallenen Kameraden am
krieges dürfen nicht vergessen sein, ihr Andenken muß besten ehren! Wirken wir für die allgemeine Wohlfahrt!
lebendig erhalten werden. Sie starben, damit durch ihr Du deutsches Volk aber, gedenke immer der Größe des
Opfer die Vernichtung von anderen ferngehalten worden Opfers, das dir die toten Söhne gebracht haben, erkenne
ist. Das größte Opfer brachten sie, ein Opfer, das ge- daraus deine Pflicht, für ihre Hinterbliebenen zu sorgen
bietet, in all unserem Beginnen nach einer besseren Ord- nach besten Kräften.

De lungesyge krigsinvaliders
Forsorgelse
En af de vcerste, fordi den er saa lumsk, sundhedsforstyrrende, — som krigsdeltagerne i talrige Tilfcelde
har beholdt som Minde om Krigen, er ubestridelig Lungetuberkulosen. Alle Krigsinvalideorganisationers Statistiker
over Dodsaarsagen giver et frygteligt Billede af denne
uhyggelige Sygdom. Et af alle Organisationers Hovedsormaat er kampen med denne odetceggende Sygdom.
Ogsaa ..Eiamac" har visk denne kamp stor Interesse,
og navnlig har kongressen i Paris i 1930 behandlet
dette Tema fra alle Sider. Her var det den franske
kammerat Detsuc, der gav et udtommende Referat om
dette vigtige Emne. Vi henviser i denne Forbindelse
v o r e Lcesere t i l B e r e t n i n g e r n e o m denne k o n g r e s i
„krigs-Invaliden" af 1. September 1930 Nr. 6 og 1. Ok
tober 1930 Nr. 7. Kammerat Detfucs Ord, der vidnede
om stor Sagkundskab og stor Menneskekærlighed, udloste
et sicerkt Ekko blandt alle tilstedevcerende Delegerede og
frem for alt Onsket om paa dette Omraade at gore endnu

mere end, hvad der til Dato er gjort og kunde gores.
Kongressen vedtog enstemmigt folgende Resolution:
Efter Modtagelsen af Beretningen fra kam. Delfuc,
Generalsekretoer i det franste Rigsforbund for Lungebeskadigede, opfordrer Kongressen Bestyrelsen under Hensyn til Dannelsen af formaalstjenlig Forbindelse til en
heldig Bekoempelse af Tuberkulosen alle Organisationer
til at samle alle til Raadighed staaende Bilag og at
fremme Forholdsregler til Bekcempelse af Tuberkulosen
blandt krigsdeltagere, navnlig ved at fordre Oprettelsen
af Tuberkulosehjem.
Herefter har „Eiamac" gennem de enkelte Landes
Organisationer samlet et omfangrigt Materiale og paa
kongressen i Wien i 1932 paany beskæftiget sig med
Sporgsmaalet — jfr. Beretningen i „Krigs-Invaliden"
af 1. November 1932, Nr. 8.
Der findes vel ingen, hverken Offentligheden eller de
Myndigheder (her hos os i Danmark, Invalidenoevnet og
Invalideraadet) der specielt skal befatte sig med dette
Sporgsmaal — som har et nojagtigt kendskab til denne
hcergende Sygdom. Tuberkulosen blandt krigsdeltagerne
er at tilbagefore til de to vigtigste Aarsager: Paa Saar
og Gasforgiftningerne, derncesk ogsaa til de udstaaede
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krigsstrabadser, Fortalelser osv. Saarene har i mange
Tilfoelde fort til knogletuberkulose, som saa med Lethed
kunde fastslaas som krigsaarsagen. Ved Forgiftningerne
gennem Gas var det allerede vanskeligere at fastslaa
krigsaarsagen, da mange Gasforgiftninger i Begyndelsen
var af uskyldig Natur og forst senere viste storre Besvær
ligheder og dermed Begyndelsen til Tuberkulosen. Vanskeligst var det at eftervise krigsaarsagen ved alle dem,
der var bleven lungesyge gennem krigens haarde Strabadser. Vel havde en stor Del af disse Syge under
den lange krigstid vcrret een eller endda flere Gange i
Revir eller Lazaretsbehandling som Folger af sicerke
Fortalelser, Brysthinde- og Lungebetoendelse og der forelaa
saaledes Dokumentationer, gennem hvilke Lungesygdommens Aarsag med Lethed kunde forklares. Derimod var
der andre, der helt ud, trods de ftorste Lidelser og Strabadser — og vendte hjem i syg og forfalden Tilstand; —
ved god pleje og Ro kom de sig igen tilsyneladende — og
forst senere, i mange Tilsoelde forst efter mange Aar, kom
Sygdommen saa til Udbrud med sin fulde kraft. Sikkert er. at langt den storfte Del af disse Rtcend, der stillede fuldkommen sunde til krigstjenesten og saa gennemgik
Krigens Strabadser, under normale Forhold, i Fredstid,
aldrig vilde vcere blevet lungesyge ogsaa i alle disse
Tilfcelde er krigsaarsagen utvivlsomt at eftervise, selv om
krigsaarsagen af alle disse Ulykkelige ikke ufejlbarligt kan
bevises.
Det instruktive Referat holdtes af kam. Delsuc ikke
paa nationalt Grundlag - han bevoegede sig paa international Jordbund og var i Besiddelse af et udmcerket
kendskab til alle vedkommende Landes Love og deres
praktiske Anvendelse. Det noje Antal af lungesyge krigsinvalider kunde ikke opgives. Antallet er uhyggeligt
stort — i Frankrig alene henimod 70 000. Interessant
var Sporgsmaalet „Forudsætningerne for kravets Berettigelse". Som Grundlag tjener her de enkelte Landes Forsorgelseslove; en skor Rolle spiller Spcerreforskrifterne.
Tlaar der tidligere i Tyskland til Trods for Spcerreforskrifternes Udlob alligevel var Muligheder under visse
Forudsætninger for at kunne rejse krav. saa er denne
Mulighed nu gennem Nodforordningerne fuldstændig udelukket. Som Regel for Aarsagssammenhcengen mellem
Tjenestebeskadigelse og Sundhedsforstyrrelsen gjaldt i Tyskland almindelig „Sandsynligheden"; dette er ogsaa gil
dende i Danmark.IHenhold til den lovfcefkede eller gennem
Praksis begrundede Regel, som ved de Lungesyge tog
Hensyn til den ofte meget lange Udvikling, var man i
Tyskland i tidligere Aar meget imodekommende. Vel
fandtes der ingen bestemte Forskrifter, der tog Hensyn
til Sygdommens langsomme Udvikling, men man
hjalp sig med „Sandsynligheden for Sygdommens
Aarfagssammenhomg med Tjenestebeskadigelsen". „Ulilitärversorgungsgerichts" og „Reichsmilitärversorgungsgerichts" Retsfortolkning gik derhen, at Tjenestebeskadigelse eller Sandsynligheden antages naar der foreligger saakaldte ..Brückenerscheinungen". Det vil sige, at
den syge maatte eftervise, at der allerede havde vist sig
Sygdomssymptoner under krigen. Dette gjaldt som bevist, hvis der havde funden en Behandling gennem
ZNilitcerlcege for katarr, Forkolelsessymptomer osv. Sted.
De samme Principper har voeret bestemmende for Invalidenoevnet og Invalideraadet ved Sagernes Afgorelfe,
omend man ikke kan gore sig fri for den Tanke, at man
her, og det gcelder navnlig Invalidencevnet, alligevel har
indtaget et meget snoevrere Synspunkt.
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Forsorgelseskravets Omfang bestemmes i de fleste
Lande af Forsorgelseslovenes Bestemmelser. Vedrorende
Sygehjælpen kunde der fastslaas, at i alle Lande, der er
tilsluttet „Ciamac" denne Sygehjcelp er lovfoestet. det
hedder at der overalt findes lovbefalet Sygehjoelp for
de krigsbeskadigede Lungesyge. Hos os er Sygehjælpen
henlagt under Invalidencevnet. ITyskland er Sygehjoelpen Forsorgelsesmyndighedernes (Versorgungsamt, Hauptversorgungsamt) Opgave, den gennemfores ved Sygekasferne. Interessant var ogsaa Oplysningerne over Forebyggelsesindretningerne og Sanatorierne. Udover et stort
Antal Helbredelsesanstalter og Sanatorier i Tyskland, som
dels er i Statens Eje, dels ejes af kommuner, Sygekasser.
Forsikringsanstatter. drives der det bekendte „Deutsche
Kriegerkurhaus" i Davos ca. 1500 m hojt, i hvis Ledelse
de tyske krigsinvalideorganisationer, bl. a. ogsaa Formanden for ..Reichsbund der Kriegsbeschädigten und
Kriegerhinterbliebenen" kam. Pfändner, Berlin har Soede.
Bulgariens Svar: „Renteforhojelsen er et vigtigt Element i Tuberkulosens Bekcempelse" viser tydeligt, at
Lungesygdommens Bekæmpelse er et Pengesporgsmaal
og at det i forste Linie kommer an paa at bevillige de
Lungesyge de til Forebyggelse og Helbredelse nodvendige
TMdler.
Tuberkulosens Bekæmpelse staar i Danmark paa et
meget hojt Stade. Gennem den for nogle Aar siden op
rettede Tuberkulosestation i Aabenraa, med sine Understationer i kobstoederne er der indfojet et meget vigtigt
Led for Tuberkulosens yderligere Bekæmpelse i de sonderjydske Landsdele. Hvis der derudover kunde skabes Adgang for de krigsbeskadigede sonderjydske Lungesyge ogsaa
til Ophold i Svejts f. Eks. paa „Deutsches Kriegerkurhaus" i Davos, og hvorfor skulde dette ikke kunne opnaas ved den tyske Regering. — der forhandles og laves
Overenskomster om alt muligt, hvorfor saa ikke ogsaa
paa dette Omraade, — det vilde sikkert blive hilst med
skor Gloede af vedkommende kammerater. .
Forskrækkeligt hojt er Antallet af Dodstilfcelde under
de forsorgelsesberettigede lungesyge krigsofre — i Tyskland var Procentsatsen efter „Reichsbunds" Undersogelser for et Tidsrum fra 1927—29 over 45 (i de forudgaaende Aar betydeligt hojere, da de af stoerk Tuberkulose
angrebne kammerater er dod for 1927). I Osterrig var
det 60 «/o.
For „Ciamac" stillede sig folgende Sporgsmaal:
kan de enkelte Organisationer flaa sig til Ro med
den hidtidige Praksis, som den er bleven haandhcevet
gennem Organisationerne, Myndighederne, Velfcerdsindretningerne m. m. eller maa der gribes til andre endnu
mere virkningsfulde Midler? ZNan var enig deri, at
„Mordengelen" (Tuberkulose) foraarsaget gennem krigsstrabadserne er meget uhyggeligere og skrækkeligere end
det udadtil har Udseende af. Ved de ovennævnte Resolutioner har de Delegerede givet Udtryk for, at deres
Organisationer for Fremtiden vil gore alt for at opnaa
en Lindring paa dette Omraade. De fleste Organisationer holdt det ikke for nodvendigt at skabe scerlige Forbund for kampen mod Tuberkulosen, for ikke at tabe
Organisationernes Slagkraft for alle Sporgsmaal vedrorende krigsofrenes Forforgelse. Derimod er det lovet,
at enhver national Organisation vil gore det mest mulige
for at opnaa en Forbedring af de lungesyge krigsbeskadigedes kaar og for at udnytte alle ZNidler til Forebyggelse og Helbredelse.
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Mar alle Organisationer, der er Repræsenteret i Dag. Den Gang fastsattes de lettere Tilfcelde til 10 til
„Ciamac" af de anforte Grunde mente, at maatte afvise 30v/y forforgelsesberettigede, de mellemliggende til 30 til
Dannelsen af soerlige Forbund for Lungesyge krigsbeska- 700/s) og kun de mere fremskredne til 70 til 90^.
digede, saa gjorde et Land alligevel Undtagelse, og det
Den 8. August 1924 vedtoges der paa Organisatiovar Frankrig. Her er de lungesyge krigsdeltagere sam nens Initiativ en Lov, efter hvilken der i alle de Tilmensluttede i en eneste Organisation: k e ä e r a t i o n N a t i o  fcelde foreligger et 100 "/o Forsorgelseskrav. hvor det
nale <äes ölesses
?0umont et des d^irurAicaux, som
drejer sig om en klinisk og bakteriel eftervist Lungetubertoeller 70000 Medlemmer. Erica Boernecke-Paris har kulose eller ogsaa hvor der kun foreligger enten det ene
herom bragt interessante Oplysninger i „Reichsbund" eller det andet af disse 2 Beviser.
knogle- og Ledtuberkulosen berettiger til 100 0/9 Forsom vi under Forudsætning af Forfatterindens Indforstaaelse herved vil meddele vore Lcesere. Den franske sorgelseskrav som den kirurgiske Tuberkulose. Det 100^/o
Organisation (paa dansk: Landsforbund for de lungesyge Forsorgelseskrav opfyldes gennem en aarlig Rente paa
Krigsbeskadigede) har gjort det til sin Pligt at optage 18000 Francs. (F. T. ca. 4000 kr).
kampen mod Tuberkulosen efter sin bedste Viden og
Derudover nyder de Lungebeskadigede fri LoegebeEvne. Alle sine kroefter, alt hvad den kan opnaa af handling. De maa lade sig underkaste en Undersogelse
lcegelig kunst og nyeste videnskabelige Erfaringer, scetter hvert andet Aar gennem en Lcegekommission, som afgor
Forbundet ind for at frelse kvinderne og Bornene af de om, og hvorvidt Forforgelseskravet endnu foreligger,
af krigen med denne Svobe hjemvendte fra denne Alen- yderligere kan de forlange gratis Ophold paa Sanatorier.
Alt dette er forst opnaaet gennem Organisationens Ar
nefkehedens Arvefjende.
Derved maa det ikke glemmes, at Organisationen bejde.
materielt ikke selv vilde kunne prcestere alt dette, hvis den
Organisationen har sit Soede i Paris, og de nu
franske Stat og frem for alt Byen Paris ikke kraftigt bidrog skabte Iustitutter, som allerede omtalt, er udrustet med Nudertil.
tidens mest moderne Apparater. Det har internationalt
De lungesyges Organisation har sit Scede i Paris. Ry, og besoges ofte af Fagloeger og Videnskabsmand
Den ejer der selv 3 Instittuter yderligere et i Brest og fra Ind- og Udlandet. De mest moderne Rontgenappaet femte i Nimes. Alle disse Institutter, der tjener rater og Apparater for Straaleterapie forefindes. Sanatil Bekæmpelse. Lindring og Helbredelse af Tuberkulosen toriets Bygning er tillige Organisationens Scede. Med
er udrustet med Routgenapparater, Apparater til Ve- en Bekostning paa 1,5 Millioner Francs skabtes der her
handling med ultraviolette Straaler og alle yderligere i en vidunderlig og formaalstjenlig Bygning. Selvfolgelig
betragt kommende Hjælpemidler og Instrumenter. Det maa det siges, at dette kun var muligt ved okonomisk
senest skabte Laboratorium, der gcrlder for det mest mo- Stotte fra Staten og navnlig fra Byen Paris.
derne indrettede i Europa og gerne besoges af Fagloeger
Lad os kaste et Blik ind i dette saa storstilet byggede
og Videnskabsmand, befinder sig i Organisationens Scede Hus, for hvilket Luft, Lys og Sol har voeret Grundprini Paris. Dette Institut besigtigedes ogsaa i 1930 ved cippet. Alt er indrettet yderst formaalstjenlig og efter
hygiejniske Principper. Salen er indrettet for ForvaltPariser kongressen af „Eiamacs" Delegerede.
Alle var forbavset over at se. med hvilke store Ofre ningsdriften, der er monsiergyldigt organiseret. I Stueog med hvilken udsædvanlig Energi Frankrigs lungesyge etagen findes Behandlingsrummene for de fyge. BemoerKrigsofre af sig selv har taget kampen op mod Tuber kelsesvoerdigt er frem for alt Ventehallen, der ikke som
kulosen, en Sygdom, som krigen — og fremfor alt Gas- soedvanlig kun er indrettet som tjenende til sit Formaal,
krigen — fremskyndte, kampen var ikke let, Aarene efter men som udgor en herlig Vinterhave. Hallen er smykket
Krigen, Freden, bragte endnu Doden for mange, gjorde med Blomster, gronne Planter og Palmer, et Glastag
giver fri Adgang for Dagens Lys og Solen og fylder
Taalmodigheden vanskelig.
Ved Lungesygdommenes Begyndelse blev disse des- Rummet med Livlighed og Varme. Indretningen bestaar
voerre uden Grund tilsidesat til Fordel for de i kampen af bekvemme Lomestole med smaa Borde. Der gives
udvortes beskadigede.
Skrivemulighed, overalt findes der Loeseskof. Brcetfpil til
Pensionerne var smaa og netop i Lidelsens Begyn- Underholdning mangler heller ikke. Ara Hallen kommer
delse var det jo ogsaa svoert at kunne forudse Tilstanden og man til de smaa, men praktisk indrettede Afklædningsdens videre Forlob hvoraf den ulige Behandling og den kabiner. Disse er forsynede med automatisk-elektriske Lystovende handling overfor disse krigsofre maa forklares. signaler, saaledes at Loegen noje ved, hvilke kabiner der
Med Tiden voksede Indsigten og Forstaaelsen af, at er optagne. Loegen har igen en Indretning, med hvilken
ogsaa disse Beskadigede, noje som de udvortes saarede han tilkalder den ventende Patient fra sin kabine gennem
var virkelige og Haardt ramte krigsofre, og man for- Lyssignal. Eheflcegen, Dr. Hazemann, som tillige er Forsogte nu med al kraft at indhente det forfomte, at hjoelpe valtningsraad og Bestyrelse for Organisationens medidem okonomisk og bistaa dem med Loegehjcelp. Man cinske Afdeling, undersoger og vejleder de Syge.
Sygehistorien dikteres straks til en Sygeplejerske med
indsaa, at disse Beskadigede var menneskelige Ruiner, og
udfra den Villie, at hjoelpe eller frelse dem opstod den nojagkige Angivelser, hvorigennem alle Loeger ved den
nuvcerende Organisation. Man havde endelig faaet For- videre Behandling til enhver Tid er orienteret over Sygstaaelse af, at der forst og fremmest maatte tilstaas disse dommens Begyndelse og Forlob.
Hderst moderne er frem for alt Rontgenrummet indbeklagelsesværdige Mennesker en bedre statslig Forsorgelse
ved Siden af de for dem scerdeles nodvendige Livsele- rettet, i hvilken Gennemlysningen og Bestraalingen foregaar. Denne Behandling har netop for Bornenes Vedmenter, Sol og ren Luft.
At Organisationernes Bestræbelser for at hjcelpe de kommende, de med denne Lidelse behoeftede Efterkommere
lungesyge krigsbeskadigede okonomisk var kronet med Held af de lungesyge krigsofre, vist de allerbedste Resultater.
fremgaar af en Sammenligning af Forforgelsessatserne I den oto-rhine-laryngologiske Afdeling findes alle til Befra Tiden for Organisationens aktive Arbejde og fra i handling af Ore-, Ncefe- og Halslidelser nodvendige Hjcelpe-

Nr. 9

„Krigs-Invaliden"

midler og Instrumenter til mindre kirurgiske Indgreb.
Ni Loeger beskoeftiges her af Organisationen. Derudover
besoger Sygeplejerskerne ogsaa de Syge i deres Hjem paa
Loegernes Foranledning og hjcelper dem med Raad og
Daad.
Organisationens yderligere 2 Institutter i Brest og
Nimes staar ikke tilbage for Pariser Instituttets forbilled
lige Indretning. Endvidere ejer kecleration Nationale
<äes Llesses ciu ?0umc>nt et <äes (Ü^irurAicaux endnu en
Roekke Sanatorier. INoerheden af St. Gebain (Aisne) i
den herlige Skov af Villers Cotkerets ligger Bygningerne
for de lov^/o lungesyge. Ogsaa disse Bygningers Opforelse var kun mulige ved et af det franske Parlament
bevilliget betydeligt Tilskud. Andre Sanatorier befinder
sig i Dordogne og ved Middelhavets kyst.
Et Sanatorium specielt bygget for knogletuberkulose
ligger ved Havet i Berrk-Plage.

Hovedbestyrelsesmode
Ssndag, den 20. November 19Z2 i Andreas Hansens
Gcesigivergaard i Tinglev
Tilstede: Fr. Andresen. Tonder, M. Petersen. Aaben
raa, H. Mortensen, Haderslev, Enkefru Schultz, Haderslev,
Enkefru Sorensen, Sonderborg, Hans Petersen, Sonderborg, Frederiksen, Toftlund og Siemonfen, Bolderslev.
Fravoerende Hans Clausen, Sonderborg paa Grund
af daarligt Helbred og Hartkopf, Logumkloster, der ligger
paa Sygehuset i Tonder paa Grund af sine kriegslcesioner.
kl. 9 aabnede Formanden Modet og overbragte
Hilsener fra kam. Hartkopf, der nu har ligget paa Sygehuset i noesten ^ Aar. Hans Petersen overbragte en
Hilsen og en Undskyldning fra H. Clausen.
Dagsordenen:
1. Beretning. Formanden og Hovedkassereren aflagde indgaaende Beretning om den nye Lovs Virknin
ger, som nu kan overses, efter at den har vceret praktiseret i ca. 1/2 Aar, og om deres Virksomhed i Invalideraadet. Fra alle Sider blev der udtalt dyb Beklagelse
af, at det havde vceret umuligt at opnaa nogen som helst
Forbedring i Enke- og Borneforsorgelsen. Det vedtoges
enstemmigt i Vinterens Lob at samle alle Enker paa Moder hele Sonderjylland over og ofrsoge et nyt Fremstod
for at forbedre deres vanskelige kaar.
Andresen og Mortensen bemyndigedes til at optage
Forhandlingerne med Regeringen ved deres Ophold i
kobenhavn til Invalideraadsmode i December Maaned.
2. Bladregnskabek 1931/32. En Skrivelse fra kam.
Eschelsen, Haderslev, blev tilstillet Bladudvalgets Regnskabssorer, kam. Schmidt, Sonderborg til videre Foranstaltning.
3. Ligebehandling. Paa Foranledning af Social
ministeriet har Invalidenoevnet udbedt sig en Udtalelse
om, hvorledes Foreningen ser paa et af Invalidenoevnet
overfor Socialministeriet rejst Sporgsmaal vedrorende
Welse af Loegehjoelp samt Rejseomkostninger til sonderjydske krigsinvalider i H. t. § 16 i Lov Nr. 100 af 29.
Marts 1924.
Det fremgaar af Sagen, at Noevnet. foranlediget af
en krigsinvalid overfor Noevnet har rejst Sag om Betaling
af Rejsegodtgorelse og Timepenge ved Loegebefog, har
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Organisationen sysler med Tanken om at bygge et
endnu storre Sanatorium til samme Formaal, da de for
Haanden voerende Sanatorier stadig endnu ikke kan tilfredsstille alle foreliggende Forhold. Der er ogsaa udarbejdet en plan til en kolonibebyggelse paa flere Hundrede Huse. uaar Staten vil stille Terrainet til Raadighed i en Egn, i hvilken klimaet kan bringe de lungesyge
Lindring eller Helbredelse.
Til at fremme deres Interesser udgiver de lungebeskadigede en egen Avis, der udgaar en Gang om Ugen
og som boerer det karakteristiske Navn „Livet-.
Saaledes gaar denne Organisation fremad med
Koempeskridt, og det maa anerkendes nidlost, nej, dybt
taknemmeligt, ak den har fuldbragt et helt storartet Voerk.
Den har skcenkek 10000 Mennesker Helbredelse og Lindring for deres Smerter. Den fuldbyrder et endnu langt
hojere Voerk der gennem koerligheden loegger Saarene,
som Hadet har slaaet.
henstillet til Socialministeriet, at der under Hensyn til.
at Sygekasserne giver Adgang til frit Lcegevalg inden
for en Afstand af 10 km, troeffes en lignende Ordning
for krigsinvalidernes Vedkommende. Specialistbehandling
onskes dog undtaget fra denne Ordning, idet Noevnet
her har fulgt den Praksis at udstede kautiousbeviser
efter Invalidernes Onsker, dog saaledes, at den ncermest
boende Specialist altid er blevet valgt, naar Valget har
vceret overladt til Invalidencevnet.
Hovedbestyrelsen vedtog enstemmigt ak udtale, at
Foreningen maa holde paa. at § 16 i sornoevnte Lov
hjemler krigsinvaliderne al Sygehjcelp vedrorende deres
krigsbeskadigelse samt de dermed forbundne Rejseomkostninger inklusive Udgifter til Forplejning og Logi. Der
kan saaledes ikke vcere nogen Begroensning, hvad angaar,
hvilken Loege den paagoeldende Invalid onskes at behandles
af. Iscer kan man ikke tiltroede for Speciallidelsers Vedkommende, at den noermeste Specialloege skal benyttes,
idet man tillader sig at hoevde, at den bedste Specialist,
og den. som Invaliden har bedst Tiltro til og maaske
i aarevis har vceret i Behandling hos, ikke kan voere
for god.
Den paatoenkte Ordning vilde ogsaa medfore ubehagelige konsekvenser for Invaliderne, f. Eks. hvis en i
Haderslev bosiddende Krigsinvalid, som har en Lungelidelse, kun skal have Adgang til Specialloegen i Aabenraa, hvorimod han i en lang Aarrcekke har vceret i Behandling, maaske ofte har vceret indlagt hos Sanatoriets
Loege i Silkeborg, Spangsbjerg eller et andet Sted. Det
kan dog ikke bortforklares, at Loegen, der gennem Aaringer har behandlet Invaliden, maa have det bedste kendskab til Sygdommen, og Invaliden har ret naturligt mere
Tillid til denne Loege, som til en anden. Et andet Eksempel: En Invalid, der for en ondartet Orelidelse er
blevet behandlet af en Specialloege paa Rigshospitalet,
og ret naturligt, Tid efter anden skal tilses af denne

i^oro
V^^8XL 1.1.0? I) tegner: Lrandtorsilcriaß, I^veri5orsilirioß
Vaväslcaäekorsikrlllß, 1>ovpIißtlA VI^KKesforsilcriiiA, 8?ße° 0A
VI^KKeskorsilcrivA. Ansvarsforsikring, ^utomokilkorsiliring. Alaskinkorsiliriaß, LlasforsilcrivZ, 80- »A ?ransportforsiliring veä
Invaliäekons., Raaclm. kr. Andresen, 8sv6erZ. 32, rov6er, ^el. 199
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Loege, vil efter den paatoenkte Ordning blive afskaaret
Ved krigsinvalidernes Aorsorgelse
herfra.
i Tjekkoslovakiet maa der ikke rores!
Foreningens Stilling til den paatoenkte Ordning er
herester, at der i Henhold til § 16 i Lov 7tr. 100 er skabt
Den Tjekkoslovakiske Stats financielle Stilling har
Hjemmel for at krigsinvaliderne har frit Loegevalg. samt
at der maa tilstaas Invaliden de med Ligebehandlingen under Verdenskrisen ligesom mange andre Staters udviklet
forbundne nodvendige Rejseomkostninger inklusive Udgifter sig meget ugunstigt. For at opnaa Besparelser paa Slatil Forplejning og Logi, og dette goelder i Særdeleshed, tens Husholdningsplan foreslog Finansministeren en Redskcering af krigsinvalidernes Forsorgetse paa 15 0/0. Hernaar det drejer sig om Speciallægebehandling.
til skal bemcerkes, at Forsorgelsen i Tjekkoslovakiet paa
4. Liamacs Bestyrelsesmode i Februar 1933 i
Forhaand er en af de daarligste i Europa. Den har
kobenhavn.
derfor ogsaa gentagne Gange voeret Genstand for indSom bekendt, har Ciamacs Bestyrelse paa det sidste gaaende Forhandlinger ved „Ciamacs" kongresser, hvor
Mode i September d. A. i Wien enstemmigt vedtaget at der vedtoges forskellige Resolutioner desangaaende og
afholde det nceste Bestyrelsesmode i Februar 1933 i ko- gentagne Gange er der rettet Henvendelse kil den tjekkobenhavn. hvis ikke ganske soerlige Forhold skulde kroeve slovakiske Regering.
det afholdt i Geneve.
I et Ministermode erkloerede flere af Ministrene at
Hertil meddelte Formanden, at han personligt har en Nedskoering ved krigsofsersorsorgelsen for dem var
forhandlet med forskellige Myndigheder i kobenhavn an- fuldkommen udiskutabelt, der maatte ikke rores ved denne.
gaaende Modets Gennemforelse og fra alle Sider har
Det kom til en Regeringskrise og Dannelse af en
faaet tilsagt Stotte dertil. Statsministeriet har udtalt, at ny Regering.
dette gerne ser, at Ciamacs Bestyrelsesmode afholdes i
Forinden fremsatte krigsofferorganisationen og de
Kobenhavn. og at man vil voere villig til at yde For politiske Partier andre Forslag for at opnaa Ligevoegt i
eningen Bistand ved Fremskaffelse af Lokale til Modet. Statshusholduingen.
Dansk Freds- og Folkeforbundsforening har tilsagt sin
Organisationerne henvendte sig til de politiske ParMedvirken ved at arrangere et stort Fredsdemonstrations- tier og alle vedkommende Steder, og det er lykkedes dem
mode i kobenhavn under Bestyrelsesmodet.
at afvoerge den paatoenkte Nedskoering.
Den 2. Oktober afholdtes der i Prag et stort Protest5. Andragender om Understottelse. To Andragender om mindre Understottelser af Blomsterfondens Ren- mode, hvor der enstemmigt vedtoges en Protestresolution.
I Tjekkoslovakiet findes der 3 tjekkoslovakiske Orgater bevilligedes.
nisationer.
Forbund for tjekkoslovakiske krigsinvalider,
6. Andragende fra Afdeling Bolderslev. Et AnForbund
for
tjekkoslovakiske Officerer og Forbund for
dragende fra Afdeling Bolderslev om at bevillige et Betjekkoslovakiske
krigsblinde,
og en Organisation, der tillob paa 35,00 kr., der er medgaaet til foerlig Agitation
i Foreningens Ojemed, bevilligedes af Hovedkassens horte det tyske Mindretal i Tjekkoslovakiet. Bund der
kriegsverlehten, Witwen und Waisen der TschechosloMidler.
wakischen Republik med Soede i Reichensberg, med om7. Redaktorskifte for „Krigs-Invaliden". Vor man- kring 70000 Medlemmer.
geaarige Redaktor af „krigs-Invaliden" Kam. H. Clausen,
ü Kampen om krigsofrenes Rettigheder staar disse
Sonderborg. har gentagne Gange bedt om at blive fri Organisationer fuldkommen solidarisk og danner en Entaget for dette Hverv paa Grund af sit daarlige Helbred. hedsfront, hvilket ogsaa gav sig Udtryk paa det noevnte
Paa sidste Delegeretmode i Tinglev bemyndigedes Hoved- Protestmode i Prag.
bestyrelsesmodet i Tinglev sammen med Bladudvalget til
at troefse en midlertidig Ordning. Da kammerat Clausen
Hvad krigen har kostet
paa Grund af Sygdom ikke loengere kan fortfoette, vedtog Hovedbestyrelsen enstemmigt at overdrage Hvervet
Balance 1914-1918.
midlertidigt til Formanden, som erkloerede sig rede dertil.
— Redaktorhvervet skal opslaas ledig i „krigs-InvaFor Folkene, som deltog i krigen, udviser denne
liden's" Februar og Marts Nummer. Hovedbestyrelsen folgende Balance:
vedtog enstemmigt at udtale en Tak til kammerat Clausen
51 Maaneder Mobilisering. 74 Millioner mobiliserede.
for det store Arbejde, han har gjort som Redaktor af 13 Millioner dode Soldater (hvert Minut 7 Dode) og
„Krigs-Invaliden" gennem de mange Aar.
Millioner af dode Civilpersoner. 3 Millioner savnede.
8. Agitation for Foreningens Formaal. Det ved- 20 Millioner saarede, 10 Millioner Invalider (for stedse).
toges i den kommende Vinter at organisere et maalbevist 3 Millioner krigsfanger, 5 Millioner Enker og 10 MillioAgitationsarbejde for Foreningens Formaal. Formanden ner foroeldrelose Born. Hvis man vilde bisoette de Dode
erkloerede sig villig til at besoge alle Afdelinger, der kunde ved Siden af hinanden, vilde det kroeve en Grav 6 000 km
onske det i Vinterens Lob, for at holde Foredrag og lang.
De samlede krigsomkostninger har udgjort 1800
give Oplysninger over alt Foreningens Arbejde vedMilliarder Guldfrancs. Til at befordre dette Belob i
rorende.
Hermed var den omfangsrige Dagsorden udtomt. Guld, vilde der kroeves 45 Jernbanetog hver paa 30
Modet varede fra kl. 9—3^. Med Undtagelse af en Vaggons. krigen havde ogsaa en Forhojelse af StaterMiddagspause, kl. 12—1^ paahorte Hovedbestyrelsen nes Gcetd paa 500 Milliarder Guldfrancs til Folge.
Under krigen blev der odelagt: 632 894 Huse,
Radioudsendelsen af „Totengedenkfeier des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen" i Ber- 4022 kommuner. 20 003 Fabriker, 7 985 km Jernbane.
lin, som afholdtes i den tyske Rigsdag, og ved hvilken 4 870 Broer. 12 Tunneler. 25 734 km Veje. 5 000 000 ha
bebygget Grund og 1 292 000 ha Land gjort uproduktiv.
vor Ven og kammerat Pfändner holdt Mindetalen.
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Hun kog ham koerligt i sin Favn.
med kys hans Mund hun lukked',
mens Hjertet slog dek sidske Slag
og Ojets Lys blev slukket.

Dansk -^n<äe!s livsforsikringsselskab
tilli^cler vecl sine korskellige ødeller clet korsikringssogencle
kublikuin en 833 stor Variation ak korsikringskormer 3t
enhver korsikringsssgenäes sirlige Gnsker om en forsik
ring, lier passer netop tor kam, K3N blive opfyldt, forsik
ringer tegnes vecl: Invaliclekons.,
l?r. Andresen,
I'sncler - 8onclerg36e Z2 - ?elk. 199

Vildt krysted' hun ham til sin Barm
for Dodeus Brod at svcekke,
men intet koertegn kunde mer'
til dette Liv ham voekke.

krigsofrene og Asrustningskonferencen.

Med blod og ncensom Haand hun strsg
de smalle blege kinder,
med dig mit Lys, min kcerlighed,
mit Haab min Tro forsvinder.

Henderson er optimistisk
Presidenten for „Ciamac", kam. Bundesrat Brandeiß, Wien, henvendte sig for kort Tid siden til præsi
denten for Asrustningskonferencen, Rir. Henderson i et
Telegram paa de 4 Millioner krigsinvaliders, Efterladtes
og tidl. Krigsdeltageres Vegne, der i 30 Organisationer i
12 europoeiske Stater er forenede i „Ciamac", med Von
om, med alle Midler at muliggore Afrustningskonferencens Sammenkomst igen og ivoerkscette alt for. at denne
konference kan opnaa et for hele Verden gunstigt Resultat.
Henderson svarede paa denne Henvendelse med en
Skrivelse, i hvilken han paa det eftertrykkeligste forsikrer,
at han nu mere end nogensinde er overbevist om en fortsat
og lidenskabelig kamp Vigtighed om den offentlige Mening for Verdensfreden gennem Afvcebning.
Henderson skriver yderligere:
Afrustningskonferencens Bureau har nu begyndt sine
Moder, og jeg stoler paa, at denne 2. Aase i vort Arbejds vil frembringe en rig Host af konkrete Resultater.
Jeg er overbevist om, at ingen Delegationer vil miskende
det store Ansvar, som ligger paa os, og jeg haaber derfor,
at der nu gores de storste Anstrengelser for at opnaa det
Formaal, til hvilket konferencen blev indkaldt.
Tiden noermer sig, hvor man maa treffe Afgorelse
mellem en politik, der vil fore til en varig Fred og en
politik, der maa fore til krig.
I dette alvorsfulde Moment er enhver Borgers
Undersiottelse i hele Verden nodvendigt for os, for at op
naa, at vort Voerk krones med Held.

krigsdrama.
..velsignet vcere eders pagt",
den gamle proest det sagde,
mens tvende unge Hjerter han
i gyldne Loenker lagde.
For evig vidste de det bandt
det Ja de havde givet,
de satte deres Haab og Tro
til Lykken og til Livet.
Alen krigen kaldte med sin Gru,
sit Savn. sin hede Loengsel
en kugle traf det unge Brysk
i kampens vilde Trcengsel.
Fra Slagets Tumleplads han blev
til Lazarettet baaret,
Bud gik der til hans unge Viv
„han er til Doden saaret".
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3 Brudekjolens Silkebrus,
hun Afsked tog den Morgen,
den havde varslet Lykken ind
nu blev den viet Sorgen.
Til Graven fulgte hun sin Ven,
med et forrevet Hjerte,
forgceves paa Jorden sogte Trost
den dybe tanse Smerte.
Da steg fra hendes pinte Sjcxl
et Skrig, det var det sidste,
trods Munkens Varsel, Nonnens Greb,
sprang ned hun paa hans kiste.
„Jeg svoret har en hellig Ed,
i Gloede som i Noden,
at folge gennem Livet dig,
nu gaar jeg med i Doden".
A. Hartwigsen.

Ciamac
Hilsen til de bulgarske kammerater.
Den 8. November d. A., afholdt den bulgarske Organisation sit 15. Aarsmode i Sofia. Denne Organisation
er en af de cetdste under Ciamac. Formanden, Kam.
Nikisorov og vor Formand, kam. Fr. Andresen, proesiderede sammen ved Mener Aarsmodets I. kommission.
I Anledning af sit 15. Aarsmode sendtes der de
bulgarske kammerater folgende telegrafiske Hilsen:
Bund der Kriegsbeschädigken
und Hinterbliebenen Bulgariens, Sofia.
Lieber kamerad Nikisorov!
Den dortigen Verband beglückwünschen wir zu seiner
15. Jahresfeier auf herzlichste. Wir wünschen Ihrer Tagung den besten Erfolg.
Mit den kameradschaftlichsten Grüßen
Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte.
Fr. Andresen.

I

Tonder Afdeling

Der afholdtes Medlemsmode Mandag, den 7. November 1932 ved kam. H. Lange „Centralhallen". Modet
var godt besogt.
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Formanden omtalte den reviderede Lovs Virkninger
i krigsinvalidernes Aorsorgelse, som nu kan overses, ester
at Loven har vceret praktiseret i ca. ^ Aar. Som et
stort Gode betegnedes det. at Invaliderne fra 40^0 opad nu har saaet Ro for Esternndersogelser samt Ordenen
med det 2aarige Renteforskud. Der udtaltes for Enkernes
Vedkommende en Beklagelse af, at der ikke var opnaaet
noget for dem ved Lovrevisionen. Formanden fik paalceg om ikke at lade noget uforsogt for at opnaa en Forbedring af Enkernes Kaar.
Kassereren aflagde kasseberetning, der udviser en
kassebeholdning paa 979,53 kr.
Der vedtoges enstemmigt at afholde en Juletræsfest
Torsdag, den 29. December 1932 ved kam. kopke paa
„Schützenhof-. Om Eftermiddagen for Bornene og om
Aftenen for Voksne med Bortlodning af Goes, Abnder
m. m.
For at faa en fast Regel med Afholdelsen af Moderne, vedtoges der at afholde et ZNode hver anden Man
dag i kvartalet. Moderne afholdes stedse i „Central
hallen" og Festlighederne paa „Schützenhof-.
Der udtaltes en Tak til Formanden for hans store
ntrcettelige Arbejde for krigsofrene.
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^ ZnoMekonsulenlkonlorel ser Haderslev Ly ogAml s
o

Zomfrustien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

°

°

?äer Xrigsinvaliäer og kalänes Lkterlaäte
gratis Vejleämng og kaaä! kentesaxer m.m.

°

o

kontortid 9—12 og 2—4, Lsrdag. 9—12

o

Hfs Slags Gummifodtsj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.

Rt. Moller - Brohovedvej 3 - Sonderborg

M
llaandincldunclne Lsger
^ulel^ort rnecä^avnetr^
Visitkort. kikse ^L.sker
Lrevpapir nie<ä ^lonogramtr^k i stort Udvalg
O

Vojens Afdeling

v°ä K L.

afholder
MMM

Gaasespil
Lsrdag, den 3. December 1932, Aften kl. 8^/2
paa Paulis Hotel i Vojens.

^leääelelse tra Invaliäensevnet

Alle Medlemmer bedes give Mode.
Bestyrelsen.
LekendtZorelse.
I^erve6 rnecicieles, at undertegnede trerncäeles uclen
Vederlag vil vsere alle Krigsinvalider og ?a16nes
Lkterlaäte behselpelig veä ^Fattelse ak ^nsogninger
til Invaliciensevnet og Invalicleraaciet. ligesorn jeg vil
^6e Listanä rneä Vejleäning og kaaä i alt. kvaä 6er
vedrorer Kentesager.
?r. ^nclresen,
ZonäerZsäe?2
I^elekon 199
kebanälinz
si QiZt, l8Ldi38, Muskel-, I^eä- oZ Knogleliäel8er. ^Iektri8ke
^8baäe. I^388aZe oZ L^ZeNmnastik efter I^seZeoräination.
^eälemmer si I^oreninZsn for KriZ8be8kaäiZeäe p. p. oZ
äere8 paarsrenäe, kvor Invaliäenssvnet eller L^Aeka88en
ikke )?äer noZet VeäerlaZ for ovenanforte I^jäel8er, kan veä
k^oreVi8ninZ Jf äeres ^eälem8doZ faa LelianälinZer etter
Aftale.
1^.
- t^seZeautori8eret Na88sr »
laffet 34
"
Newton 480
v'

A

Kon8ultation for militssre Invaliäer oZ 8aaägnne8 efterlaäte samt kientean8sZere vil af en I^ä8enäing fra t^sevnets
Kontor i December INasneä 19Z2 blive afbolät i:
ttsäerslev, ^mtskuset,
äen 1.. 8., 15. 22. og 29. Kl. 14»».
Aabenraa, Z^Zekassens Kontor, LsnäerZaäe 12,
äen 6.. 13., 20. og 27. Kl. 14»«.
I'snäer, ^mtsbuset, clen 14. oZ 28. Kl. 143».
l'inzleV, l'inZleVbus, äen 21. Kl. 1612.
I^szumkloster, Hotel I?oz?si, äen 9. Kl. 151».
I'oktlunä, k'roscb' Hotel, äen 16. Kl. 14.
Ksääing, ttotel I?sääing, äen 3. Kl. 15»».
Invsliäer og efterlaäte, samt l^enteanssZere, gom onsker
st Zsre LruZ af äi88e Konsultauoner, maa 8ene8t 2 vage inäen
äen vato, paa livilken äe agter at Zive ^säe. meääele Invaliäensevnet i LonäerborZ, til bvilken Konsultation äs agter at
give ^oäe, for at Veäkommenäes Eliter kan blive meäbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä bvilke äer ikke er ^ejliZbeä
til at biiVe IseZeunäerssSt — gffioläes kun, for saaviät Xsevnet
rettiäiZt moätaZer ^nmeläslser til 8smme.
Invaliclensevnet.

X u l - I^oks - H7srv - Lrsenäe
telefon 726 - Becklem at koreningen - ^eleton 726

krigsinvaliden" redigeres af Ar Andresen. Tender. Ssnderg-.de ZZ. Telefon 1SS;
Esters af Kngs-Znoaliden" med Mdeangwelse er Mad..

udkommer -en Gang maanedlig. og koster IS Sre pr. Eksemplar
Iryk. i Z. C. Eggerts Bogtrytten. S-nderborg. Telefon 245.

KMs -ZnvaliSe
KV

i
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fgr ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
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Sen 1. Zanuar 1SZZ

S. Aargang

1 9 Z 2.
Med store Bogstaver maa dette Aar skrives i For
eningens historie. 1932 bragte endelig den saa lomge
tilstroebte Revision af Forsorgelsesloven. Ikke alle Onsker
og krav blev opfyldt. For de krigsbeskadigedes vedkommende opnaaedes betydelige Forbedringer, det skal villigt
indrommes. Foreningens Repræsentation i Invalidencevnet
og Invalideraadet forogedes, dermed ogsaa Foreningens
Indflydelse paa Forsorgelses-Sporgsmaalenes Afgorelfe.
Alen for de faldne og dode kammeraters Enker og
Born er der ikke skek nogen Forbedring i deres Forssrgelfe, og det er dybt beklageligt. Foreningens Re
præsentanter har atter og atter henvist til disse Efter
ladtes trange kaar. kravene afvistes fra Lovgivnings
magten med Henvisning til Statens vanskelige finansielle
Situation. Denne har jo ikke forbedret sig, tvcertimod.
krisen breder sig i uhyggelig Grad, Arbejdslosheden er
det alt overskyggende Problem. Det gcelder trods alt
ikke at tabe ZNodet. Foreningen maa scette hele sit Arbejde ind paa, forsi og fremmest at hjoelpe Enkerne og
Vornene, at indfri de Lofter, de har givet de faldne kam
merater under krigen: at sorge for deres kone og Born
efter bedste Evne. Ogsaa Samsundet vilde scette de faldne
det smukkeste Mindesmcerke ved at sorge tilstrækkelig for
deres Efterladte. Vi er jo alle inde i en krisetid —
men de faldnes Efterladte har befundet sig i en permanent krise siden de tabte deres Forsorger.
Hovedbestyrelsen vil paany, ogsaa i det kommende
Aar scette alt ind paa en Forbedring af Enkernes og
I?rsesident tor »I^sn^esverkancl kür ^ien, ^iecler-^sterreick
Bornenes kaar!
und LurZenIancl cler XrieAsinvaiiclen uncl
Aaret 1932 har staaet i Samlingens Tegn. De Röster,
Xriexersliinterizlielzenen Österreichs «
der opfordrede til Splittelse, er forstummede.
Kammeratskabet er bleven plejet i det forlobne Aar
paa den bedste ZNaade. Det store danfk-tyske Fcelles- ferencens Aabning, gennem ZNodtagelse af Bestyrelsen
stcevne i Flensborg og Kollund med flere Tusinde Del- ved Prcesident Henderson gennem sin stadige Forbindelse
tagere fra begge Sider af Grcensen, fik et ndmcerket For med Afruftningskonferencens og P^cesidentens Sekretariat.
lob. Samarbejdet mellem de mange Organisationer, der Eiamac har gennem sine prcesidenter Pichot. Frankrig
fra de forskellige enropceiske Lande er sammensluttet i og Roßmann, Tyskland, ved sine Forhandlinger med
„Eiamac", har vceret prceget af kammeratskabsaanden, Alinisterprcesident Herriot og Rigskansler von Papen i
der har hjulpet til at overvinde selv de storste Vanskelig Lausanne udovet en heldig Indflydelse til Fordel for
heder.
Lausanne-Astalen, som anerkendes fra alle Sider. Eiamac
Eiamac har fra forste Fcerd forsogt at gore hele sin har i 1932 gennem hele sit Arbejde bidraget vcesentlig
Indflydelse gceldende overfor Afrustningkonferencen: gen til at komme det store Fcellesmaal ncermere: Fred og
nem en mcegtig Fredsdemonstration i Geneve ved kon- Forstaaelse mellem Folkene!
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De opnaaede gode Resultater skyldes det ftcerke
Sammenhold i og blandt de enkelte Organisationer. Desvcerre staar der alligevel stadig en hel Del krigsofre udenfor Organisationen. Forholdene ligger i Virkelighed saaledes, at ikke en eneste, hverken blandt krigsinvalider
eller Efterladte, har Raad til at staa udenfor.
Idet vi takker alle dem, der har deltaget i Organi
sationens Arbejde i det forlobne Aar, retter vi en ind

Hvad krigen har kostet.
Balance 1914-1918.
Hver falden i Verdenskrigen kostede i Gennemsnit 28000 Ar.
(oplyser professor Birck.)
Efter amerikanske Beregninger gik der under krigen
gennem Odelceggelse af Sagvcerdier og Produktionsstartsning Vcerdier for 400 Milliarder Dollar tabt.
"For dette Belob kunde der bygges et hus til
15 000 Kr. med Indbo for 6000 kr. og en Have kil
2500 kr. til hver Familie i Tyskland, Ostrig, Rusland, Frankrig, England, De Forenede Stater, kanada
og Australien og for det Belob, der endnu er tilovers
kunde der i hver By paa over 20 000 Indbyggere bygges
et kcempebibliothek med egen Bygning, et Sygehus, et
Plejehjem, et Alderdomshjem med Indretning samt hojere
Skoler med fri Undervisning.
400 000 faldne Soldater er endnu i Dag ikke begravede.
Imedens Ruftningskapitalen allerede drejer Granaterne kil en ny krig, eksploderer Granaterne fra den
sidste krig endnu under den plojende Bondes Plovjern,
springer „krigsminderne" og river legende Born ihjel.
Imedens den nceste Krigs Spogelse allerede danser
over det internationale Diplomatis Parketgulve, bryder
Forraadnelseslugten af de Hundrede Tusinde dode Soldater,
der ligger ubegravede og af Myndighederne uregistrerede
en Fodsbred under Overfladen og raadner, endnu ud af
alle Revner og Furer i Jorden.
Vi loeser i Bladet «Die neue Welt", Straßburg:
„Borgmesterkontoret i Reims soger Jordarbejdere til
Oprydningsarbejde. Enhver ved, at der endnu ligger
omtrent 400 000 Dode fra Verdenskrigen i Dalene ved
Lorettohojene. Der er gaaet 14 Aar siden Verdenskrigens
Afslutning, men i Dalene og paa Skraaningerne ved

Den internationale Vaabenhandel.
Afruftningskonferencens Program indeholder Sporgsmaalet om kontrol med den internationale Vaaben
handel og Vaabenfabrikation. Folkeforbundspakten
foreskriver, at Folkeforbundet skal overvaage Handelen
med Vaaben. Munition og krigsmaterial i de Lande,
som gor en kontrol nodvendig i almen Interesse. Overenskomster til Ordning af dette Sporgsm^. oq i Sammenhceng dermed til kontrollen af krigs^
brikation, Munition m. m., er strandet irüjkil''
Udvalg af Afrustningskonferencen forsoger at finde en
Losning. Med Hensyn hertil maa den internationale
Vaabenhandels Omfang vcere af soerlig Interesse. Sekretariatet har udgivet en statistisk Aarbog herom og forelagt Udvalget en Betoenkning, der afslutter med Aaret
1929, men indeholder supplerende Tal.
Ind- og Udforselen varierer og er tilsyneladende
siden 1930 forbigaaende i Tilbagegang. Ca. 87 pEt.
af den aarlige gennemsnitlige Vaabeneksport og 94 pEt.
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trængende Henvendelse til hver enkelt om at vcere med
virkende til, at ogsaa de, der endnu staar udenfor, tilslutter sig Organisationen.
Vi beder alle vore Medlemmer modtage vor bedste
Tak for godt Samarbejde i 1932 og onsker et

Glcedeligt Nytaar!
December 1932.

Hovedbestyrelsen.

Lorettohojen ligger Soldaterne endnu saadan som da de
blev droebt af kuglerne eller fonderrevne as Granaterne.
I lcengere Tid har man her vceret i Gang med at grave
de Dode en Massegrav. Oprydningsarbejdet skrider kun
meget langsomt frem, fordi der mangler Arbejdere.
I Noerheden af Byen Reims er der indtil nu bleven
stedt ca. 21 000 Dode til den sidste Hvile i en stor Massegrav. 400 000 Dode skal endnu bjerges. 400 0W Menne
skelig! Hvilket gruelig Tal!
De fleste Jordarbejdere nedlcegger allerede deres
Arbejde efter nogle faa Dage, fordi de ligefrem ikke kan
taale det frygtelige, der hele Dagen staar dem for Oje.
De bryder sammen under det grufulde, som de oplevede
i de Par Dage. Ved Udgravningerne skete fornylig
et frygteligt Ulykkestilfælde. I en tysk Understand sandtes der 8 tyske Soldater, som endnu holdt hver en Haandgranat kastefcerdig i Haanden. Da man gjorde Forsog
paa at tage den forste Soldats Haandgranat bort, eksploderede denne og sonderrev Arbejderen og den dode.
Et stork Omraade er her endnu dcekket af Lig.
Giftigt Gas, Forraadnelseslugt ligger over denne tidligere Slagmark. De fleste Soldater er kun tildcekkede
af et tyndt Lag Jord. En Gaatur over Skraaningerne
og Dalene ved Lorettohojen er en March over 400 000
Lig.
Disse nmaadelige Roedsler, som de mest barbariske
Folk ikke kunde hitte paa, skal gentage sig, skal endda
overbydes:
..Ruftningskapitalen", der lever af Menneskemord,
forbereder Vaaben lil den nceste krig, som langt overbyder den hidtidige Teknik for Massemord.
Enhver, som ikke er blevet umenneskelig gennem
krigspropaganda, som ikke er berovet enhver Fornust
gennem Rustningskapitalisternes krigspropaganda, udraaber sikkert med os: Aldrig mere krig!
af Munitionsudforselen hidrorer fra 8 Lande. Udforselen af Munition er langt storre end af Vaaben. Hovedudforselslandenes Eksport for 1929 udviser folgende:
Belgien 3 Millioner Dollar (678 900 Dollar Indforfel).
Storbritanien 21,7 (590 000), De forenede Stater 10,7
(1,7), Frankrig 9,3 (86 900), Italien 3,7 (571 700), Nederland 2,7 (2,4), Sverrig 3,2 (539 000), Spanien 2.2
(367 000), Danmark 1,5 (285000) Tjekkoslovakiet 3,1
(553 000). Med Udforselen af yderligere 19 Stater af
mindre Betydning udgor den samlede Eksport 64,3 Millioner Dollar. Som bekendt er Ind- og Udforselen af krigsvaaben og Munition de besejrede Stater forbudt gennem
Fredstraktaterne. De vigtigste Eksportlandes samlede
Udforfel vurderes i Betcenkningen for det forske Halvaar
1932 til 15,1 Millioner Dollar, mod 27 Millioner Dollar
for den samme Periode 1930.
Efter den samme kilde har af 53 indforende Lande
(Kolonier undtaget), som i 1930 indforte for 49 Millioner Dollar Vaaben, 17 importeret for ca. 40 Millioner
og heraf fra 1 til 7 Millioner pro Land. IAaret 1929
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havde, bortset fra ovennoevnte Eksportlande, folgende
Lande den siorste Indforsel: Brasilien 3 Millioner Dollar,
Indien 4, Meksiko 2,5, Kina 2,4, Chile 2, Japan 1,6,
Peru 1,3.
Hvad angaar Fordelingen af Hovedeksportlandenes
Udforsel, saa leverede i noevnte Aar Storbritanien 46,5
pCt. af hele sin produktion til Dominiens og kolonierne.
Blandt sine ovrige Aftagere er navnlig de mellem- og
sydamerikanske Lande og Kina. Frankrig har. bortset
fra sine oversoiske Interesseomraader, gode Aftagere i
Tyrkiet, Grækenland, Jugoslavien og Letland. Belgiens
Afscetningsomraade omfatter ca. et Dusin Lande i hele
Verden, deriblandt Kina. Japan, polen og Tyrkiet. Japan
leverede i 1928 Vaaben til Kina og navnlig til kvantung. Det er muligt, at der er indtraadt enkelte 2En-
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dringer siden, da adskillige Landes Indsorsel utvivlsomt
bestemmes af den politiske Udvikling.
Bortset fra Statistikkens Unojagtigheder, der sremgaar
af Forskellen ved Undersogelsen og Rubrikeringen og
maaske ogsaa af Bestræbelserne for ikke at lade Udforselen synes for stor, viser Sammenligningen af Eksporten
og Importen ogsaa Forskelligheder i Tallene for Udforselen fra et Land til et andet og de tilsvarende Indforfelstal fra Importlandet. Hvad der omscettes af Vaaben og Materiale gennem den internationale Smughandel,
kommer selvfolgelig kun tilfældigt og kun i enkelte Tilsoelde for Dagens Lys. Ovenstaaende Oplysninger viser
derimod ganske tydeligt, hvilken Betydning allerede de
officielt opgivne Forretninger i bestemte kategorier af
krigsredskaber har.

man bor huske, hvorledes krigens Moral har vceret raadende i de menneskelige Samfund i Tusinder af Aar unStatsminister Th. Staunings Tale ved Dansk Freds- og der forskellige Former, men dog stadig den samme Moral:
Uenighed mellem Befolkningsdele, Nationer og Lande
Folkeforbnndsforenings 50-Aars Jubiloeum.
maa afgores ved Slag, ved Vaabenmagt ved krig.
Ester „Aredsbladet"
Den modsatte Opfattelse: Tanken om Afgorelse ved
Nedenstaaende bringer vi efter Talerens Manuskript Ret og ikke ved Magt er ny. Voldgiftsafgorelsens Vej
Statsminister Staunings store Jubilceumstale ved koben- er ikke provet i de store Forhold, og mcegtige okonomihavns kredsens Fest i Studenterforeningen den 28. Novbr. ske Interesser er knyttet til Rustningsvcesen og krig.
De okonomiske Interesser er asgorende for SamfundsI et historisk Vcerk „Halvtreds Aar Fredsarbejde",
som er udkommet nu til Fredsforeuingens Jubilcenm, er formen og for Nationernes indbyrdes Liv. Vi har opde mange interessante Troek fra Fredsarbejdet fastnet, levet den store Verdenskrig, og vi oplever dens Fortog Bogen giver en klar Skildring af Udviklingen i militcer- scettelse i Form af okonomisk Krig. Vi har saaet Statsorganisationen „Folkenes Forbund", hvis program lover
og fredspolitisk Henseende i disse svundne Aar.
Jeg skal henvise til denne Bog, og derfor kun i Afrustning og Fred. men endnu opretholdes Rustninger,
ringe Grad fortabe mig i historiske Betragtninger, selv og endnu fastholdes Tanken om ny krig, vi lcerer deraf
om disse ligger bag de Ord, jeg vil sige ved dette Jubi- at nye Tanker stadig har Brug for Oplysningsarbejde
lceum.
og Agitation, det som Fredssoreningen har udovet i 50
For 50 Aar siden dannedes „Foreningen til Dan- Aar, og som fremdeles er dens Opgave.
Det syntes en snoever begrcenset Ide. den. der udmarks Neutralisering", og ud fra en saare spced Begyndelse under dette Bannermcerke er Foreningen blevet til tryktes, da Foreningen dannedes i 1882. De, der skue
„Dansk Freds- og Folkeforbnndsforening", der nu vare- de frem og vilde opnaa Verdensfreden, var ikke impo
tager et soerdeles betydningsfuldt Oplysninas- oa Bro- nerede eller tilfredsstillede ved Propaganda for Danmarks
pagandaarbejde.
Neutraliseringen, og saaledes var det ogsaa, naar vi
Alene Foreningsnavnets Abndring tyder paa en syl- igennem Tiderne modte Mcend fra Dansk Fredsforening.
digere Virksomhed, som ogsaa fremhceves af mange andre man folte sig ikke sikker paa, at de gik frem til det store
Kendsgerninger.
Maal under Ledelse af politikere, som i deres praktiske
Neutraliseringen af Schweiz var Forbilledet for Fre-^ politik opretholdt vidtspændende Rustninger. Fcestninger,
drik Bajers Indsats i Damnark. Det var Tidens Losen Hoer og Flaade. Moend, som vi maatte kcempe den po
i smaa Stater. Ingen vovede at tcenke paa krigens Af- litiske kamp imod. netop fordi de syntes at staa fremmede
skaffelse. Den forfærdelige Form for Rettergang, som overfor den praktiskeForberedelse asFreden mellem Folkene.
Krigen er. mente man horte til de store Staters Rettig
Men vi modte ogsaa andre Momd, hvis ideelle Stroeheder, man vovede kun at tomke paa en Tilstand, hvor- ben var cerlig nok. Jeg tor ikke begynde at ncevne
under de smaa Lande kunde fritages for ak deltage i Navne fra de to Grupper, kun vil jeg sige, at vi sikkert
Krigen, selv om man iovrigt opretholdt Hcer eller Folke- alle kan anerkende en mangeaarig Formand her i For
voern kil Sikring as egne Grcenser. men selv de beskedne eningen — Niels Petersen — som en af de Mcend, der
Maal kunde kun samle faa Tilhcengere og de modtes fastholdt den Idee, der engang skal blive sejrende. Han
med Mistro og Mistillid hvilket afdode Frederik Bajer var Manden, der sikrede en klar Linie i Foreningens
just fik Lejlighed til at fole i mange Aar.
Liv, og han har sammen med en Roekke andre — ogDer var nok 30 Medlemmer til at begynde med, og saa mange, der er kaldt bort fra Livet — udfort et beder kom nogle Begynderaar, som viser at andre Opfat tydningsfuldt Arbejde, der har sikret Fredssoreningen
telser end Foreningens var stoerkt raadende i Befolknin- en anset plads og en voesentlig Indflydelse.
gen, men Fredsideen banede sig Vej, og nu vover ingen
Thi frem er det gaaet, ikke blot i klarhed indenfor
at forkaste denne Ide, selv om det netop nu ser morkt Foreningen, men ogsaa i Forskaaelse ude i Befolkningen.
nok ud for Realisationen af den praktiske politik som er
Der er visse punkter i Foreningens Liv. der staar
Betingelsen for Ideens Sejr.
som Mcerkepcele, hvoraf vi kan loese, hvor langt UdvikDet synes ejendommeligt for moderne Mennesker i lingen er skredet frem.
saakaldte kultursamfund, at der stadig er stcerke Magter,
I 1892 vedtog Foreningen en Freds-Adresse til
der opretholder Rustningsvcesen og forbereder krig, men Danmarks konge, Regering og Rigsdag.

Fredsarbejdet skal fortscettes!
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Adressens Indhold var godt. Man forudsagde en
Danmark var tidligt med i Bevcegelsen for Freden,
kommende krigs Roedsler, krcevede Freden betrygget ved og den Opfattelse har sejret, at Danmark netop paa
Voldgift, ikke ved Rustninger, og sluttede med kravet om Grund af sine smaa Forhold og sine Erfaringer egner
Broderskab gennem Freden. 1/4 Million danske kvinder sig til at voere Foregangsland.
og Moeud underskrev Adressen, og saa gik den ind til
Under krigen gav Folketinget i 1915 enstemmigt sin
Rigsdagen, og den blev ved en Deputation forebragt Tilslutning til Neutralitetspolitikeu. som den davoerende
kong Chr. IX.
Regering anlagde i noje Overensstemmelse med det danske
Kongen udtrykte sin Sympati for Tanken, om at Folks Interesser.
undgaa krig, men fremhævede de overordentlige store
Og da en Skrid med vort Broderland Norge udbrod
Vanskeligheder, der syntes at umuliggore en Ordning, angaaende Suveræniteten over vor gamle Besiddelse,
der foetter Voldgift i Stedet for krig, og han erkloerede, Grönland var der ingen Tvivl om, at Retten maatte
at han ikke mente at kunne tage noget Initiativ.
troeffe Afgorelsen. Sagen gik nu til Voldgiftsdomstolen,
30 Aar efter denne Begivenhed, den 8. Oktober 1924, medens den for 50 Aar siden var gaaet til Afgorelse
fremsatte min forste Regering Forslag til Lov om Af- ved Magt.
rustning og Fredsforeningens Hovedbestyrelse vedtog en
Der er trods de Skyer, der hcenger over MenneUdtalelse, hvori den udtrykte sin Gloede over dette For- skenes Hoveder i disse Tider, dog Tegn, der viser Fremslags Fremkomst i Overensstemmelse med Dansk Freds- gang og sund Udvikling.
forenings Program.
I 1882 dannedes en Forening med 30 Medlemmer
Der ligger en Udvikling mellem de to Handlinger, for at ove en Virksomhed for Danmarks Neutralitet.
kongens Henvisning til Vanskeligheder, der umuliggor 15—20 Aar efter havde man endnu Strid om. hvorvidt
Afrustningen og Regeringens Fremsættelse af Forslag man skulde holde sig til den teoretiske Propaganda eller
derom i 1924.
tage konsekvensen og optage kampen mod RustningsHvad der er sket, er, at Foreningen kom ind paa vcesenet. kampen blev optaget, den rene Linie for
klare Linier og bragte den Opfattelse til Sejr, at Landet Fredsforeningen sejrede, Afrustningen kom paa Programburde tage konsekvensen af den militoere Magtesloshed, met.
som alle maa erkende er til Stede. I den samme Rcekke
I 1926 vedtog Folketinget for forste Gang et ForAar troengte Voldgiftstanken sejrrigt igennem. En Rcekke slag om krigsrustningens Redloeggelse. om Hoerens og
Traktater er afsluttet, og i den nyere Tid gaar disse Flaadens Omdannelse til politimæssig BevogtningstjeneTraktater saa vidt, at de henviser alle Stridssporgsmaal ste, og ved det nylig afholdte Valg har dette Forslag
til Voldgift.
paany faaet overvældende Majoritet, og Regeringen
Folkenes Forbund har ikke sat saa dybe Spor, som saaledes en ny Opfordring til at fortsoette Arbejet for
vi onsker, men dog er der paa det internationale Om- Gennemforelfe af det Standpunkt, som boeres frem af det
raade sket Fremskridt, i hvert Fald af moralsk Ark. Det danske Folks store Flertal.
er i saa Henseende soerlig betydningsfuldt, at Kellogg
En rig Udvikling er foregaaek, og i Danmark er
Pagten fastslaar, at krig ikke maa anvendes af dem, der ikke Jordbund for den gamle krigsmoral. Freds- og
der har tiltraadt denne Pagt.
Folkeforbundsforeningen har sin Del af A5ren fvr den
Ogsaa Afrustningskonferencen er et Skridt ind paa Revolution, som er soregaaet i Menneskenes Sind. Og
Vejen. Vi kan beklage, at der intet Resultat er naaet, derfor kan Foreningen ogsaa se tilbage med Stolthed
men vi kan dog ogsaa se, hvorledes Sagen bryder og over 50 Aars godt Arbejde for Menneskelighed, Retbaner sig Vej. Vi kan se, hvorledes Krigen vil blive foerdighed. Samarbejde od Broderskab,
fordomt paa Forhaand, og vi ser, hvorledes Folkenes
Og lad os saa give en Forsikring om, at Fredskrav om Afrustning vokser i Styrke og nodvendiggor, arbejdet skal sortsoettes frem til Sejr, fordi det er vor
at dette tages op, medens den gamle krigsmoral skydes Overbevisning, at Lykke og Velfoerd folger dem, der gor
til Side som uvcerdig for kultursamfund.
'op med Ruftningsvoesen og krig.
Th. Stauning.

Hilsen fra Bulgarien.
2 „krigs-Invalidens"'s Decembernummer omtaltes
en telegrafisk Hilsen, der var sendt de bulgarske kammerater i Anledning af Organisationen for de bulgarske
Krigsbeskfldigedes og Faldnes Efterladtes 15. Aarsmode
i Sofia. Herpaa er der indgaaet folgende Brev fra Organisationens Abresproesident. tidl. General Nikiforov. til
hvem vor Formand, kam. Andresen, ved Arbejdet i Eiamac navnlig er kommen i kammeratlig-venskabelig Forhold.

für die Ciamac sowie für Danemark gemacht. Dadurch
hat man in Bulgarien erfahren, daß in dem friedlichen
und glücklichen Dänemark auch unglückliche Kriegsopfer
leben.
Wir haben uns zum Dienste eines edlen sittlichen
Ideals gestellt. Unserer Weg ist schwer. Wir werden
viele Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten zu überwinden haben. Dies war das Schicksal mancher in der
Vergangenheit. Der Sieg unseres Ideales: ein dauer-

Sofia, den 15. December 1932.
Lieber kamerad Andresen.
Wir sind im Besitz Ihres liebenswürdigen Telegramms,
das in der Vollsitzung unseres Kongresses gelesen wurde.
Es hat einen besonderen Eindruck gemacht, wegen seiner
Herzlichkeit und weil es auch aus dem fernen Dänemark
kam. Ihre Glückwünsche haben den Kriegsopfern und
der bulgarischen Gesellschaft unsere herzliche Beziehungen
zur Kenntnis gebracht. Sie haben die beste Propaganda
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De to Prcesidenter for Wien« r kongressen s I. Kommission:
Nikiforov, Bulgarien og Andresen, Danmark

hafter Friede, der zu Grunde das Recht, die Gerechtig
keit und die gegenseitige Liebe der Völker haben würde,
der Frieden, der allem zum Trohe, eines Tages siegen
wird, gibt uns den ZNut unsere noch übrigen Kräfte anzustrengen.

Indem ich Ihnen freundlichst die Hand drücke, sage
ich auf Wiedersehen in Kopenhagen am 1. Februar 1933.

Beretning
fra Tuberkulosestationen i Tsnder

Paa Tuberkulosehospital eller Sanatorium, kystsanatorium og andre Helbredelsesanstatter foranlediges 34 Patienter indlagt, og desuden modtoges 18 Born paa „Helsehjemmet" ved Sonder Vilstrup Strand.
Hjælpeforanstaltninger.
Tuberkulosestationen har til yderligere 15 Hjem udlaant Senge og Sengetoj samt paa anden Maade ydet
Hjcelp. 2 Familier har man skaffet Understottelse sra
Hjælpekassen og i 4 Tilfcelde foranlediget Hjcelp ydet i
Henhold til Tuberkuloseloven.
Nationalforeningens Tonder Amts Afdeling har som
tidligere efter Stationens Anbefaling velvilligst hjulpet 9
Familier med 406 Liter ZNcelk samt Levertran.
Somi tidligere Aar har Tuberkulosestationen fra Tonder
Amtsraad modtaget den for dens Arbejde meget vcerdifulde Bevilling paa 200 kr.. beregnet til Godtgorelse af
Befordringsudgifter for ubemidlede ved Rejser til konsultationerne.
Sygeplejersken har udfort 755 Besog i Hjemmene af
hvilke 122 besogtes regelmæssigt; i 84 af disse Hjem
fandtes Tilfcelde af bacillcer Lungetuberkulose.
Desinfektion i Hjemmene er foranlediget udfort i
15 Tilfcelde.
Tillceg.
kortfattet Oversigt over Virksomheden paa Tuberkulosestationerne i Aabenraa, Haderslev, Sonderborg og Tonder
i Aaret 1931.
Antallet af konsultationsdage 83, Samlet Antal
konsultationer 1859, deraf fra Landdistrikterne 1053,
deraf fra Byerne 806.
Gennemsnits Antal Patienter pr. konsultationsdag
22,4.
Af de konfultationssogende var 350 ZUcend, 627
kvinder og 882 Born.
Ara Lcegerne skete 511 nye Henvisninger til Stationerne.

for Aaret 1931.
(Tuberkulosestationen i Tonder har lige udsendt sin
Aarsberetning for 1931. I Tilslutning til vor Omtale
af Arbejdet for Tuberkulosens Bekæmpelse i Sonderjylland
i vor Artikel i sidste Rummer: „De lungesyge krigsinvaliders Forsorgelse" vil det have Medlemmernes Jnteresse at hore noermere om Arbejdet i vor sncevre Hjemstavn. As de anforte Tal og Oplysninger fremgaar
uden videre, hvilken store Betydning dette Arbejde har.)
Red.
Antal konsultationsdage 21. Samlet Antal Konsulkationer 420, deraf for Patienter fra Tonder Amtskommune 294, fra kobstad 109, fra Logumkloster 17.
Af de konsultationssogende var 81 ZNcend, 124 kvin
der og 215 Vorn.
Det gennemsnitlige Patientantal pr. konsultationsdag
var saaledes 20,0.
Til Stationen skete 114 nye henvisninger fra 25
Loeger.
Fra de nye samt tidligere henviste Hjem kom 63 Moend,
84 kvinder og 157 Born, ialt 304 Personer, til Undersogelse; af disse var 43 TNoend, 45 kvinder og 63 Vorn,
ialt 151 Personer, ikke tidligere undersogt.
Hos de undersogte fandtes 29 Tilfcelde af Lungetuberkulofe, som ikke tidligere var Stationen bekendt; men
en Del af disse var dog i inaktiv Tilstand (i Ro); i 9
Tilfcelde fandtes Tuberkelbaciller i Opspyttet.
Hos alle Born (under 15 Aar), hvor Reaktionen
ikke allerede tidligere ved Underfogelse paa Tuberkulosestationen er fundet positiv, er der foretaget Tuberkulinunderfggelfe (ZNoro's Reaktion), ialt i 123 Tilfcelde;
positiv Reaktion fandtes derved hos 48 Born.

Nl. Aikiforov.
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Ara de nye samt tidligere henviste Hjem kom 248
Momd, 411 kvinder og 625 Born, ialt 1284 Personer,
til Undersogelse; af disse var 166 Mcend, 247 kvinder
og 277 Vorn, ialt 690, ikke tidligere nndersogt.
Der fandtes 133 Tilfcelde af Lungetuberkulose, der
ikke tidligere var Stationerne bekendt. Tuberkelbaciller
fandtes i Opspyttet hos 35 patienter.
131 personer foranledigedes indlagt paa Helbredelsesanstalter og 52 Born paa ..Helsehjemmet" ved Vilstrup
Strand.
hos Born, hvor positiv Reaktion ikke tidligere var
fundet, gjordes 443 Tnberknlinundersogelser; positiv Reak
tion fandtes derved hos 174 Born.

„Reichbund der Kriegsbeschädigten und
Kriegerhinterbliebenen."
Vor tyske Broderorganisation har i Dagene Lordag,
den 12. og Sondag. den 13. November 1932 afholdt sin
21. „Reichskonferenz" i Königsberg i Ostprojsen. Til
..Reichskonferenz" sammenkaldes alle Organisationens
faste Funktionerer i Modsoetning til ..Vundestag", der
sammentræder hvert 3die Aar, og hvor de Delegerede
fra alle de 6 000 Afdelinger hele Tyskland over giver
Mode. ..Reichsbund" er stadig med sine ca. 450 000
Medlemmer den storste Organisation af krigsofre i Tyskland.
..Reichskonferenz" sammenkaldes, naar den forforgelsespolitiske Situation i Tyskland gor det nodvendigt.
paa Grund af de store Indgreb i Forsorgelsen gennem
Nodforordningerne. var dette blevet Tilfceldet.
„Reichskonferenz" afholdtes i ..Plenarsaal des LandesHauses der Provinz Ostpreußen". Funktionererne for
de 24 „Gaue", som Organisationen er inddelt i, og tal
rige Gocher var modt, Formanden Kam. pfändner aabnede Modet.
Som Gesker var der Repræsentanter tilstede for:
Rigsarbedjsminiskerium, Rigsfinansministerinm, Overprcesidiet for provinsen Ostprojsen, Magistraten for Byen
Königsberg, og talrige andre Myndigheder baade for
Rigel og provinsen Ostprojsen, for de politiske partier
fra det tyske Folkeparti til Socialdemokratiet, for talrige
Embedsmendsorganisationer og Arbejder-Foellesorganisationer. Disse Repræsentanters venlige Velkomstord og
Onsker for gode Resultater for „Reichskonferenz" og dermed for krigsofrene, modtoges med Tilfredshed.
Den kendte professor Paul Hermberg, Jena, holdt
et udtommende Referat over „Wirtschaftskrise und Sozialpolitik".
Næstformanden for «Reichsbund", kam. Noa. Berlin,
talte om „Die Not der Kriegsopfer".
Begge Referater modtoges af Forsamlingen med stor
Anerkendelse. ITilslutning til Referaterne udspandt der
sig en meget indgaaende Droftelse, i hvilken navnlig
kammeraterne Dr. Wolfsberg, Hamborg, pralle, Hanno-
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ver, Christ, Neustadt (Ovreschlesien), Lehmann, Stettin og
kammeratinderne Fru Möhring, Gotha og Fru Ebelina,
Heide (Holsten), deltog.
Ara alle Sider understregedes den Nodstilskand, der
hersker i stor Udstrækning i krigsofrenes Rekker. Diskussionen afsluttedes med en enstemmig Vedtagelse af folgende Resolution:
Die Reichskonferenz zur Sozialpolitik.
Die 21. Reichskonferenz des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen,
die am 12. und 13. November 1932 in Königsberg in
Preußen stattfand, nahm mit Befriedigung davon kenntnis, daß der Reichspräsident und die Reichsregierung
ausdrücklich die Sonderstellung der Kriegsopfer auf eine
ausreichende Versorgung anerkannt und deren vordringliche Erledigung zugesagt haben. Erneut und mit allem
Nachdruck wird die Wiederherstellung des vor dem 26. Juli
1930 geltenden Rechtes gefordert. Die Reichskonferenz
bestätigt das vom Bundesvorstand und Bundesausschuß
gemeinschaftlich aufgestellte Aktionsprogramm mit folgenden vordringlichen Forderungen:
a) sofortige Erklärung der Reichsregierung, daß mit
dem Abbau ein für allemal Schluß gemacht wird;
b) die Sozialrenten, die durch die Anrechnungsbestimmungen bei Doppelversorgung weggenommen wurden,
sind sofort wieder zu gewähren;
c) Kinderzulagen und Waisenrenten sind bis zum
18. Lebensjahr als Rechtsanspruch wieder zu gewähren;
d) Die Kürzungen der Renten der Leicht- und Schwerbeschädigten sind rückgängig zu machen;
e) die Zusahrentengewährung ist zu überprüfen und
wieder von den gesetzlichen Einkommensgrenzen abhängig zu machen;
f) der Schuh der versorgungsberechtigten Siedler ist
weiter auszubauen;
g) die teils in Kannansprüche verwandelten oder teils
völlig aufgehobenen Rechtsansprüche sind wieder herzu
stellen:
1. für Eltern, bei denen die Voraussehungen zur Erlangung einer Elternrente erst jetzt eintreten;
2. für Kriegsbeschädigte, die einer Heilbehandlung
bedürfen, wobei die sogenannten „Arztschein- und Rezeptgebühren" zu verschwinden haben;
3. für Kriegsbeschädigte bezüglich der Anerkennung
von mittelbaren Kriegsbeschädigungsfolgen:
h) sofortige Beseitigung der formalen Eingriffe, die
nichts weiter als den guten Willen kosten, und zwar durch
Zurückziehung der dem Reichsarbeitsminister erteilten Ermächtignng,
1. eine Gebühr bei Einlegung eines Rechtsmittels
in Versorgungssachen festzusetzen und
2. selbständig den äußeren Aufbau und die innere
Verwaltung sowie das Verfahren und den Geschäftsgang
in Versorgungssachen zu regeln.
Die Kriegsopfer erwarten, daß, nunmehr nach fast
zwei Jahrzehnten seit Kriegsbeginn, ihnen endlich eine
ausreichende Versorgung zuteil wird, auf die sie in An
betracht ihrer mit Blut erkauften und wohlerworbenen
Rechte trotz der großen Not der Zeit ein Anrecht haben.
Lordag Eftermiddag besagte „Reichskonferenz" Deltagere den store kolonibebyggelse ved Königsberg —
„Reichsbund Kriegersiedlung", som Reichsbund for Tiden lader udfore der. 72 Boliger er bleven ferdige til
December 1931, yderligere 64 er paabegyndt og skal
voere foerdige til 1. Juli 1933. Som bekendt driver
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„Reichsbund" kolonibebyggelse for sine Medlemmer i
udstrakt Grad i de forskellige Egne i Tyskland.
IEftermiddagsmodet aflagde kam. Roßmann, Stnktgart der er Direktor for Hauptversorgungsamt i Stuttgart,
Medlem af den tyske Rigsdag og Bestyrelsesmedlem for
„Eiamac" Beretning om „Eiamacs" Arbejde, kammerat,
Landraad Dr. Foth, Neustrelitz talte om Folkeforbundets
Arbejde og Kammeratiude Fru Harnoß, Berlin om den
internationale Ungdomsopdragelse, og Udveksling af
Krigsofreorganisationers Born ved gensidig Besog i de
forskellige Lande.
Modets 2. Dag beskæftigede sig med indre Organisationssporgsmaat. Herunder fremvistes en ny Film,
som Reichsbund har ladet fremstille. Titlen er «Kriegsopfer klagen an". Filmen fandt Anerkendelse fra alle
Sider.
21. Reichskonferenz, der helt igennem havde faaet
et udmcerket Forlob, og aflagde Vidnesbyrd om Reichsbunds Initiativ og store Arbejde for Tysklands krigsofres Vel afsluttedes Sondag Aften kl 9 med et begejsiret Leve for Demokratiet, Forstaaelse mellem Folkene,
social Retfærdighed og for „Reichsbunds" Fremtid.

De tyske krigsofre hos Hindenburg.
Rigsprcesident Hindenburg modtog den 17. Oktober
Bestyrelsen for ..Reichsausschuß der Kriegsbeschädigten
und Kriegerhinterbliebenen". Medlem af Bestyrelsen er
bl. a. Kam. Pfändner, Berlin. Formanden skildrede for
Rigsproesidenten de store ojeblikkelige Nodstilstande i
Krigsofrenes Forsorgelse og Forsorg. Rigsprcesidenten,
der paahorte Redegorelsen med stor Interesse, blev scerlig gjort opmcerksom paa de store Vanskeligheder, der er
opstaaet gennem Nodsorordningerne ved Forsorgelsen af
forceldreloseBornog gennem Krigsrenternes Anregning ved
Socialrenterne. Werligere betegnedes en gennemgribende Hjcelp til de krigsbeskadigede, der har bygget med
kapitalasfindelse som uundgaaeligt.
Rigsprcrsidenten lovede at ville lade en Forbedring
i Forsorgelsen indtrcrde, efter som Rigets financielle
Forhold tillod det. Han gav ogsaa Ordre til den ligeledes tilstedeværende Rigsarbejdsminister Dr. Schasser at
arbejde hen paa en Mildnelse af en Rcekke Haardheder,
der har vift sig ved Aodsorordningernes Gennemforelse.
Til dette Formaat skal Organisationernes Repræsentanter
opretholde Folingen med Rigsarbejdsministeriet. Det
skal undersoges, hvorvidt der af et Fond paa 5 Millioner
Rigsmark, der er stillet til Raadighed til Udligning af
Haardheder paa de forskellige sociale Omraader, kan hjcelpes i enkelte Tilsoelde. Rigsprcesidenten gav endnu Udtryk for, at Sporgsmaatet om Forsorgelsens Forbedring
skal behandles med al Energi.
Slumpstrsmper for Venampnterede.
3 „Reichsbund" findes folgende Notits over Stumpstromper, der sikkert ogsaa har Interesse for vore Benamputerede:
Die Einkaufsftelle für Sanitätsbedarf im Verforguugswesen, Berlin-Tempelhof, hat der Orthopädischen
Versorgungsstelle Dresden-N. 15, auf Beschwerden von
Beinamputierten über das Verfilzen der Stumpfstrümpse
folgendes erwidert:
Das Verfilzen der Stumpfstrümpfe ist im vorliegenden
Falle auf die starke Schweißabsonderung zurückzuführen.
Je seiner und hochwertiger die verarbeitete Wolle ist.
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desto empfindlicher ist sie gegen die Einwirkung von
Schweiß.
Bei der Einkaufssielle sind Versuche im Gange, welche
bezwecken, durch eine Imprägnierung der Rohwolle die
Verfilzung aufzuhalten oder doch zu mindern.
Wir empfehlen dem Kriegsbeschädigten I., die neuen
Strümpfe vor dem Tragen in kaltem Wasser, dem 1
Eßlöffel essigsaure Tonerde auf 1 Liter zugesetzt ist, einzuweichen, dann in klarem kaltem Wasser nachzuspülen.
Vielleicht läßt sich hierdurch schon eine Verbesserung er
reichen.
Dem Wunsche des Kameraden W. I.-Freiberg
dieses Schreiben zu veröffentlichen, sind wir hiermit gerne
nachgekommen.

Anlallet af forsorgelsesberetligede
krigsofre i Tyskland.
Ester en i Maj 1932 foretagen Tcelling af de forsorgelsesberettigede krigsofre er de beskadigedes Antal
820 403 og Tallet for de Efterladte rundt 1.1 Million.
Der findes attsaa for Tiden ialt over 1,9 Millioner Forsorgelsesberettigede i Tyskland.
Den gennemsnitlige Erhvervsndyglighedsgrad for de
beskadigedes Vedkommende udgjorde 46,7 pCt.
Der fandtes efter Majtcellingen 360164 Enker,
332 528 faderlose Born og 28 884 forceldrelose Born, og
138 733 Enker eller Enkemomd og 58 702 Forældrepar
som er forforgelsesberettigede og rundt 173 000 Efterladte
som Understottelsesmodtagere, ialt ca. 1,1 Million. Antallet af forforgelsesberettigede forceldrelose Born er blevet
sioerkt nedskruet gennem Nodsorordningen af 14. Juni 1932.

Kammerater fra „Reichsbund"
fom Medlemmer af den tyske Rigsdag.
Ved det sidste Rigsdagsvalg i Tyskland den 6. November genvalgtes folgende kammerater, der ftaar i
„Reichsbund" som Medlemmer af Rigsdagen:
Erich Roßmann-Stuttgart, Dr. kurt Schuhmacher-Stuttgart, Emil kirschmann-Köln, Paul Gerlach-Düsseldors,
Bernhard kuhut-Chemnitz, Otto Buchwitz-Görlitz, Otto
Passehl-Buchholz i Pommern, Michel Schnabrich-Hersfeld, Fritz Eberl-Brandenburg, Karl Lilke-Berlin, Franz
Künstter-Bertin.

Til samtlige Lokalafdelinger.
Hovedbestyrelsen anmoder herved Lokalafdelingerne
om, nu ved deres Generalforsamlinger, der ifolge § 6,
5. Stk., i Vedtcegterne for Lokalafdelinger skal finde Sled
i Januar kvartal, at foretage Valg af Reprcefeutanter
til vort noeste Fcellesmode, der ifolge § 9, 9. Stk., i Eentralforeningens Vedtoegter skal afholdes i April Maaned.
I Henhold til sidstnævnte Vedtcegter § 9, 3. og 4. Stk.,
maa Lokalafdelinger med et Medlemsantat paa indtil
100 sende 1 Repräsentant til Fcellesmodet, medens
Afdelinger med et Medtemsantal paa over 100 yderligere
maa sende en Repräsentant paa hvert paabegyndt 100
Medlemmer. Det af Lokalafdelingerne pr. 1. Februar
193Z senest til Hovedkassen indsendte Regnskab og
kontingent vil vcere grundliggende for denne Bereg
ning. Repræsentanter fra Lokalafdelinger, der resterer
for mere end 2 kvartalers Afregning med Hovedkassen

Side 80

Krigs-Invaliden"

har ingen Stemmeret ved Fællesmodet, jfr. § 5, 3. Stk.,
i Centralforeningens Vedtcegter.
krav paa Dag- og Rejsepenge fra Hovedkassen har
kun Repræsentanter fra Lokalafdelinger, der ikke staar i
Kontingentrestance til Hovedkassen, jfr. § 9, 12. Stk., i
Centralforeningens Vedtoegter. For Repræsentanter fra
Lokalafdelinger, der har deres kontingentforhold overfor
Hovedkassen i Orden, udreder Hovedkassen Rejsepenge
3. Klasse (Jernbane-Retnrbillet) samt Dioeter i Henhold
til Fcellesmodets Beslutning.
Man anmoder samtlige Lokalafdelingerne om. inden
den 10. ZNarts d. A., at indsende eventuelle Forslag,
som ouskes behandlet ved noeste Foellesmode, til Foreningens Formand, kammerat Fr. Andresen, Ssndergade 32,
Tonder. Senere indkomne Forslag vil ikke komme til
Behandling ved noeste Foellesmode.
Tonder, i December 1932.
Hovedbestyrelsen.

I

Sonderborg Afdeling

j

Lokalafdelingen har den 3. December 1932 afholdt
sit aarlige Gaasespil paa Colosseum.
Der var ualmindelig god Tilslutning og det gav
derfor et Overskud paa 227,63 kr.
Afdelingen har ogsaa i indevoerende Aar i Anledning
af Julefesten af Sonderborg Byraad modtaget 100 kr.
Begge Belob anvendes til troengende Medlemmers
Jul og til Bornenes Juletrcesfest.
Vi vil gerne gennem disse Linier bringe Byraadet
vor aller hjerteligste Tak for den Lokalafdelingen tilstillede Julegave.
Bestyrelsen sor Sonderborg Lokalafdeling.
Hleääelel8e tra Invaliäensevnet
Konsultation
lsäte ssmt
Kontor

f o r militære Invgliäer

I^enteunsoZere

i januar

vil

sk

en

oZ sasäsnnes efter-

I^äsenäinZ

f r s I^sevnets

1955 blive uftiolät i :

Haäer8leV, ^mt8bsneZgaräen,
äen 5., 12.. 19. og 26. K I . 14-".

Nr. 10
ke^erKätZorelse.

t^lerveci meclcleles. at uncZerte^neäe 5rem6e1e8 ucäen
VeäerlaA vil vsere alle Xri^invaliäer oss kalänes
Efterladte de^selpeliA veä ^.^attelse ak ^.nssAninAer
til InvAliäenXvnet 0A Inva1i<äeraa<äet. li^esoln
vil
^6e Listanä meä Ve^leäninA c»A
i alt, Kva6 cier
veclrsrer ^entess^er.

^n<äre8en,
ZsnäerZzäe Z2

^

?il Wnäe om vore Osäe

Mandbjerg:
Oksbol:
Klovtoft:

Enhver

Fredsven hgr Hx.

Jngvard Nielsen og Niels Petersen

„Halvtreds Aars Fredsarbejde."
Faas i enhver Boghandel 2,50 kr.
Af pressens Udtalelser:
S. Glandrup i Fyns Tidende: Bogen, der er meget
smukt udstyret og rigt illustreret, har Bud til alle politisk
og historisk interesserede Mennesker i Danmark, et Oplysningsskrift, som har kostet et stort Arbejde at samle,
og som tjener Forfatterne til megen 2Ere.
Ekstrabladet: Det er en fortroeffelig Bog, som man
loeser med stor Interesse. Den giver en udmcerket Oversigt over Fredsarbejdet i Danmark.
Socialdemokraten: De karakteriserende Skildringer
af Personer og Begivenheder fremtræder stadig paa Baggrund af Tidens aandelige og politiske Liv, saaledes at
der her er skrevet et Stykke dansk Historie, som har 2Erinde
og Interesse langt ud over de organiserede Fredsvenners
Levin K Munksgaards Forlag.
Le5ti11inA88e<ä<äe1.

äen Z., 10., 17., 24. oZ ZI. K I . 143».
äen

^

Martin Christian Atzen
dod den 16 Oktober 1932.
Wilhelm Christian Hoende
dod den 14. November 1932.
Anton Grangaard
dod den 26. November 1932.

Aabenraa, Z^Zeksssens Kontor, 8gnäerZgäe 12,
I'snäer, ^mtskuset,

lelekon 199

(Xsn inäsenäes eller aüeverez til enhver Loßb. i I.3näet.)

13. oZ 27. KI. 14^.

1"!nZleV, 1"inZleVku8, äen 18. KI. 1 6 ^ .

l^sgumkloster, Hotel
^oktlunä, k^rosck' tlotel,

äen 6 .
äen

KI.

14

I^r. Loßbanäler

-o.

11. KI. 14.

K s ä ä i n S , t l o t e ! k o ä ä i n Z , äen 7. K I . 15 3».
Invsliäer oZ ekterlsäte, sumt I^entssnsoZere, som onsker
s t Zore k r u Z uf äisse Konsultaiioner, mss senest

2 OsZe inäen

äen Dato, p s s kvilken äe sZter s t Zive ^Isäe, meääele Invsliäensevnet i LonäerborZ,
Zive ^ o ä e , f o r

tit k^ilken Kongultation

gt Veäkommenäes /^kter

kan

äs uZter

st

I^näerteZneäe bestiller berveä

I^siels Uetersen
InAvar<1 vielsen:
Halvtreds ^.ars fredsarbejde
?ris 2,50 Xr.

blive meäbrsZt

(I.evin

^lunkzßÄaräs ?orlzZ)

t i l Konsults^ionen.

til st

Konsultationerne — Veä liVilke ä e r !kke er ^ e j l i Z k e ä
bliVe IseZeunäerssHt — ufboläes kun, f o r ssaviät ssvnet

rettiäiZt moätsZer ^nmeläelser t i l ssmme.

Invalidensevnet.

^
^

Xavn:
ZtillinA:
^ärezse:

Xul - Xoks - l'orv - Lrsentle
^releton 726 af koreninZen - ^releton 726

.Krigs-Znvaliden" redigeres af Fr, Andresen, Tsnder, Ssndergade 32, Telefon lgg;
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tilladt.
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g. Aargang

Forceldreforssrgelse.
Under denne Overskrift fremkom der i „Krigs-In- d. v. s. at en til Foroeldrerenteforforgelse berettiget pervaliden's,, 7lr. 4 af 1. Juli 1932 en Artikel vedrorende son, efter 1. April 1932 (Lovcendringens Ikrafttræden)
Forbedringen af Forholdet angaaende Forceldresorsor- kan faa tilstaaet det samme Belob i Forceldreforsorgelse
gelsen, efter at Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924 var som den paagceldende oppeboerer eller kan faa tilstaaet
i Aldersrente. dertil kan yderligere, hvis Invalidencevnet
blevet omdret i Henhold til Lov af 4. April 1932.
Det fremgaar af denne Artikel, at Invalidenoevnet skonner, at Foroeldrenes Forhold er ganske scerlig vanske
har fortolket § 25 i fornoevnte saaledes. at dette ved Ve- lige, tilstaas et Tillceg paa indtil 25 pCt. af Foroeldreregningen af Foroeldreforsorgelsen regner den paagcel- forsorgelsen.
Forceldrerentenydere, der ikke faar den dem saaledes
dende Forceldrerentenyders Altersrente med som Indtoegt. Dette var en lille Forbedring af Forceldresorsor- lovhjemlede Forsorgelse, bor indsende Ansogning herom
gelsen overfor det Forhold, som bestod for denne Lov til Invalidenoevnet.
Foreningens Funktioncerer bedes om, at gore de
ændrings Ikrafttræden, idet Forceldrerenten da, med
enkelte Undtagelser (Forceldrerentenydere fodt for den gamle Forceldrerentenydere opmoerksom paa dette For
1. 4. 1864), standsedes, naar Aldersrenten med det 65de hold samt at vcere disse behjcelpelige ved at faa Forholdet ordnet i Overensstemmelse med den fornoevnte
Aar kunde tilstaas.
Vor Forening har dog stedse kroevet. at Aldersrente Invalideraadeks Afgorelse.
Det henstilles iovrigt til Invalidenoevnet. at optage
og Foroeldresorsorgelse maatte tilstaas i fuld Storrelse
ved Siden af hinanden og uden Afhoengighed af hinan- Foroeldrerentesagerne til Provelse og Omreguleriug i
den. og Foreningens Repræsentanter i Invalidenoevnet Henhold til den af Invalideraadet trufne Fortolkning af
og Invalideraadet har derfor ogfaa hoevdet, at § 25 i § 25 vedrorende Foroeldrerentesporgsmaalet.
den under 4. April 1932 omdrede Lov 7lr. 100 maatte
Haderslev, den 19. Januar 1933.
fortolkes saaledes, hvilket ogsaa er i Overensstemmelse,
H. Mortensen.
hvad der blev lovet Foreningens Repræsentanter vedMedlem af Invalideraadet.
rorende dette Forhold under Forhandlingerne med hhv.
(At § 25 nu endelig er fortolket til vor Tilfredshed,
Socialminister Steincke og det kil Udarbejdelsen af omkan kun glcede os, der i faa mange Aar har arbejdet
handlede Lov nedsatte Rigsdagsudvalg.
Ved en i November Maaned f. A. ved Invalide- for Sagen, og for vor Organisation betyder det en
raadet, kobenhavn. verserende Sag, er der nu truffet den ny Sejr for dens Arbejde, og ikke mindst de gamle
Afgorelse, at Aldersrenten ved Beregningen af Foroeldre- Forceldrerentenydere. hvis Tal ligger omkring 200, vil
forsorgelsen ikke skal regnes som Indtcegt, og at § 25 i hilse denne Afgorelse med Taknemmelighed, idet de nu
oftncevnte Lov hjemler Ret til at oppebcere fuld Alders- kan se noget lysere paa deres tilstundende Livsaften.
(Red.)
rente og Foroeldreforsorgelse ved Siden af hinanden;

I kampen for Freden.
krigsdeltagernes Enhedsfront.
Den 5. og 6. Januar 1933, afholdtes i Berlin et
Mode, der maa tilskrives historisk Betydning. For
forste Gang forenedes der proesidierne for den store internationale Arbejdssammenslutning af krigsdeltagerorganisationerne (Ciamac) og for den interallierede Aede-

ration af tidl. krigsdeltagere (Fidac). Disse to store
Organisationer repræsenterer over 10 Millioner Med
lemmer, som omfatter folgende Lande: Belgien. Vulgarien, Danmark, Finland, Frankrig. Italien, Jugoslawien,
Osterrig, Polen, Portugal, Rnmoenien, Stor-Britanien
med Dominions. Tyskland, Tjekkoslowakiet, Danzig, Memelterritoriet og de Forenede Stater fra Nordamerika.
Imedens „Ciamac" fornemlig har europceifk karak
ter og i sine Roekker sammenflutter Venner og Fjender
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fra Verdenskrigen, er „Fidac" en Organisation af Frontsoldater af de tidl. Interallierede.
De Forhandlinger, der nu er fort i Berlin mellem
disse to store internationale Organisationer, har haft det
historiske Resultat, at der for forste Gang er dannet en
Enhedsfront af det overvejende Flertal af samtlige
endnu levende Frontsoldater i hele Verden. I Forhand
lingerne deltog fra „Eiamac" den nuvöerende President,
kam. Brandeiß, Wien, kam. Rohmann. (Medlem af Rigsdagen) Tyskland, kam. professor Eassin. paris og kam.
Karkoßka (Medlem af Sejm), Warhawa.
Over Modets Forlob har vi modtaget folgende officielle Beretning:
Den i Dagene 5. og 6. Januar 1933 i Berlin sammentraadte konference af Medlemmerne af præsidierne
for den internationale Arbejdssammenslutning af Orga
nisationerne for krigsofre og krigsdeltagere (Eiamac)
og den interallierede Federation af tidl. krigsdeltagere
(Fidac) har vedtaget, at afholde et skort internationalt
Verdensstoevne for tidl. krigsdeltagere i ncermesie Frem
tid i Geneve. Fra dette Stoevne, i hvilket der skal del
tage tidl. krigsdeltagere fra alle Lande, der har deltaget
i Verdenskrigen, skal der rettes en eftertrykkelig Opfordring til Afrustningskonferencens President, til alle konferencens Medlemmer og alle Stater til Fordel for Afrustningen, krigsdeltagerne er af den Mening, at de
forsi og fremmest er kaldet til at vcerne om Freden og
at de oerfor har Ret at hoeve deres Rost med soerlig
Eftertryk.

I Sporgsmaalet om konflikten mellem Japan og
Kina vedtog konferencen at rette folgende Appel til den
overordentlige Folkeforbundsforfamlings President:
De i Berlin modte Repræsentanter for den internationn Arbejdssammenslutuiug af krigsofrenes og krigsdeltageres Organisationer (Eiamac) og for den interallie
rede Federation af tidl. krigsdeltagere (Fidac), der sammenslutter ca. 12 Millioner krigsdeltagere og Faldnes
Efterladte, protesterer i Menneskelighedens Navn mod
Fortsættelsen af de i den kinesisk-japanske konflikt i Mandschuriet foraarsagede Voldshandlinger og Blodudgydelser
og kroever i Bekymring for at Folkeforbundets Autoritet
ellers vil lide en Skade, som ikke kan godtgores igen, af
Folkeforbundet, at indscette alle sine Midler for at gore
Ende paa Fjendtlighederne og for at sikre en fredelig og
retfcerdig Bilæggelse af konflikten.
hele Modet fik et udmoerket kammeratlig Forlob,
og Beslutningerne vedtoges i fuld Enighed. Efter Modets
Afslutning afholdtes der en Mindehojtidelighed ved det
tyske Mindesmærke „Unter den Linden", i hvilken alle
Repræsentanter for „Eiamac" og „Fidac", i Spidsen for
Fidac's Delegation, dennes President, tidl. General Dr.
Goreßki, Warhawa. deltog. Til Minde om alle Verdenskrigens Dode nedlagtes der en krans ved Mindesmærket.
Stcevnet i Geneve er fastsat til Sondag, den 19. Aebruar 1933. 3 Anledning heraf, er Eiamacs Bestyrelsesmode, der skulde afholdes i Februar i kobenhavn forlagt til Geneve og afholdes der fra den 17.-20. Februar.
Det i kobenhavn paatoenkte Bestyrelsesmode vil blive afholdt ved en senere Lejlighed.

Rustningskapikalen skikker Hovedek
frem i Geneve.

Fredsvennerne i Aarevis har anet og sigtet dem for.
Efter Meddelelser i den franske Socialistpresse har det
store franske Vaabensirma Schneider-Ereuzot ganske simpelt opkobt Aktiemajoriteten i „Journal de Geneve" og
sat William Martin paa porten.
De herrer handler dristigt. Men jo mere aabenlyst
de arbejder mod Menneskehedens Interesser, jo storre og
sioerkere bliver forhaabentlig den folkelige Samling til
kamp mod deres frcekke og forbryderiske Anslag, som
maa komme. Er der en Drage, findes der vel ogsaa en
St. Jorgen.
For os er det imidlertid af Vigtighed at erindre, at
det ikke drejer sig om et enkelt Uhyre. Fra alle kanter
sprojtes Dragegift ud over Verden. Maaske kan Bcestet
tage sig uskyldigt ud, Ansigtet camoufleres ofte paa
svindlerisk Vis, maaske har det valgt sit Leje paa et
diskret Sted — i en Frihavn f. Eks. — Det skal dog
aldrig vide sig sikkert.
Thi ogsaa St. Jorgen kan voere to Ting. han kan
vcere den enkelte, uforfalskede, desvcerre saa sjceldne Ridder. Men han kan ogsaa vise sig som et Uvejr, der
fejer Uhyret bort. Det Uvejr, som en Folkevilje har Magt
til at rejse.
_ ^d.

(Efter Fredsbladet.)
Nede i Geneve findes et lille tarveligt udstyret fransk
skrevet Blad, der hedder „Journal de Geneve". Det er
et konservativt Lokalorgarn og ved en flygtig Betragt
ning uden storre Interesser. Men i dette Blad skrev
William Martin indtil nu sine verdenspolitiske Betragtninger, Artikler, der efterhaanden har bragt Bladets
Betydning op i Rang med Verdenspressens siorste. Ved
Folkeforbundets Moder, hvor der ved 4—5 Tiden om
Eftermiddagen bestandig falbydes Aviser paa alle Sprog,
gaar Strommen foran Generalsekretariatet eller ..Batiment Elektoral" bestandig hen mod den Avisdreng, der
slceber paa Bunken af „Journal de Geneve".
Martin er nemlig ikke blot en fremragende Skribent
med et emiment kendskab til Folkeforbundets Arbejde
og Udenrigspolitiken i det hele taget, han er ogsaa en
Mand med udprceget Mod og Mening. Bestandig forte
han Folkeforbundets Sag og paaviste med den strengeste
konsekvens, hvor der syndedes mod Folkeforbundsaanden.
Bemærkelsesværdige har ikke mindst de Artikler vceret,
hvori han har kroevet det manchuriske Sporgsmaal lost
i Wilsons Aand uden hensyn til Magtkonstellationerne
iovrigt, og dem, hvori han fremsatte sine krav til Afruskningskonferencen.
Det er rimeligt at netop denne Mand maatte vcere
en Torn i Ojet paa den internationale Vaabeninduskris
Mcend. han var ganske simpelt en Fare for deres Forehavende. Og i deres Raseri har de nu foretaget et
Skridt, der kynisk belyser den Fremgangsmaade, som
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2den Vekcenkning
angaaende

Invalidebeskceftigelsesspsrgsmaalet
Forord.
Som omtalt i Udvalgets 1. Betcenkning. har man
udbedt sig forskellige Oplysninger fra Udlandet.
Man har herom under 9. April 1930 tilskrevet So
cialministeriet som folger:
«Til Brug under Udvalgets Arbejde skal man herved
anmode det hoje Ministerium om gennem Udenrigsmini
steriet at ville söge fremskaffet Oplysninger fra Udlandet
om det Arbejde, som udfores, og som tcenkes ivcerksat af
det offentlige og af private Organisationer for at skaffe
Beskæftigelse til invaliderede Personer, herunder specielt
vansore og lemlcestede. Oplysninger onskes fra folgende
Lande: Finland, Norge, Sverige. England, Frankrig.
Holland, Tyskland, specielt Preussen og Amerikas For
enede Stater, hvorhos man skal anmode om. at der maa
blive rettet Foresporgsel til Folkenes Generalsekretariat
og Det Internationale Arbejdsbureau om de ved samme
eventuelt beroende almindelige Oversigter (saavel med
engelsk som med fransk Tekst) over ncevnte Sporgsmaal,
ogsaa med Hensyn til Lande, som ikke er ncevnt foran.
Udvalget anmoder navnlig om Oplysninger om.
hvilke Invaliditetsgrader Foranstaltningerne omfatter, om
der foreligger pligt til Indberetning til det offentlige
om Invaliditet og da om hvilke Invaliditetsgrupper og
om hvilke Aldersklasser, hvem Indberetningspligten paa
hviler, hvortil Indberetningerne skal afgives, hvilke Organer der findes til Vejledning af Befolkningen med
Hensyn til orthopcedisk og anden Behandling samt Erhvervsvejledning, eventuelt tillige til Opsogen af Invaliditetstilfcelde. samt hvilke Foranstaltninger der trceffes
med Henblik paa Invaliders Tilbageforelse til Erhvervs
virksomhed.
Til Belysning heraf vil det vcere af Interesse at
faa Oplysning om, i hvilket Omfang man griber ind.
allerede inden eventuel Ligebehandling af Invaliditeten
er afsluttet, hvilke Foranstaltninger der trceffes med Hensyn tilOplcering af Invalider, resp. Overvindelse af disses tekniske og uddannelsesmcessige Vanskeligheder ved
Overgang fra et tidligere Erhverv, som ikke lcengere kan
bestrides, til et nyt Erhverv — herunder om man i saa
Henseende fortrinsvis anvender Oplcering og Tilvcenning
paa Anstalt eller scerlige Institutioner, eller om man
soger Oplcering og Tilvcenning opnaaet gennem Erhversvirksomheder — samt i hvilket Omfang der ydes Hjcelp
til Etablering af Invalider i selvstcendig Erhvervsvirksomhed, og hvorledes Midlerne til de forskellige Oplcerings- og Anbringelsesforanftaltninger tilvejebringes.
Endvidere vil man scette pris paa at modtage Oplysning om. hvilke Foranstaltninger der trceffes med
Henblik paa Fremskaffelse af egnede Arbejdsmuligheder
for Invalider, hvorledes Adgangen er for Invalider til
Beskceftigelse i offentlige Virksomheder og det private
Erhvervsliv, herunder om Invalider foretrcekkes i nogen
Henseende og da i hvilken, eventuelt om der foreligger
lovmcessige Paabud om Beskceftigelse af Invalider og
da i hvilket Omfang, hvorledes Arbejdsvilkaarene er for
Invaliderne efter opnaaet Beskceftigelse, herunder Arbejdslonnens Storrelse og i det hele Invalidernes Stil
ling i Forhold til andre Lønarbejdere, samt hvilke For
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anstaltninger der trceffes med Hensyn til fortsat Iagttagelse
af og Stotte til Invalider, der har opnaaet Beskceftigelse
med Henblik paa Besvarelse af denne, resp. Opnaaelse,
af bedre lonnet Erhverv.
Specielt vedrorende invaliderede Born og Unge skal
man anmode om Oplysning om det Arbejde, som udfores
og ledes af Vanforeanstalter o. l., herunder hvilke Inva
liditetsgrader ncevnte Forsorg omfatter, efter hvilke Reg
ler Udvcelgelsen af de til Optagelse antagne Tilfcelde
finder Sted. hvorledes Undervisningen og Oplceringen er
organiseret, hvilke Fag Oplceringen omfatter, og hvilke
Foranstaltninger der trceffes med Henblik paa Beskceftigelse efter endt Oplcering, navnlig om man fortrinsvis
soger de oplcerte anbragt i selvstcendig Virksomhed eller
som Lonarbejdere i Haandvcerk og Industri, samt hvilken
Arbejdsfortjeneste de oplcerte gennemsnitlig opnaar, maalt
i Forhold til den scedvanlige Arbejdslon.
Endelig skal man anmode om Oplysning om eventuelt eksisterende Arbejdshjem o. l. for Invalider, hvis
Invaliditet medforer, at de maa have stadig Hjcelp og
Bistand af andre.
Under Hensyn til det hoje Ministeriums Anmodning
om Fremskyndelse af Udvalgets Arbejde vilde man scette
Pris paa at erholde de omtalte Oplysninger snarest belejligt, hvorhos man skal anmode om. at Betcenkninger.
Love, Beretninger o. l. saa vidt muligt maa blive sogt
tilvejebragt i ca. 20 Ekspl."
Man har derncest under 9. Juli 1931 tilskrevet
Socialministeriet saaledes:
»Efter at have behandlet de gennem det hoje Ministerium, Journal-Nr. 1 kt. 285, modtagne Oplysninger
om Forsorgen for Invalider i forskellige Lande, herunder
den med Ministeriets Skrivelse af 19. September f. A.
modtagne Indberetning af 25. August f. A. fra Det kgl.
danske Gesandtskab i Berlin, skal Udvalget herved anmode
om, at der til Sagens yderligere Belysning gennem
Udenrigsministeriet maa blive sogt tilvejebragt de neden
for noermere angivne supplerende Oplysninger om Ud
dannelse m. v. af Invalider i Tyskland.
Udvalget har allerede modtaget Oplysninger om
Vanforeanstalternes Virksomhed og om Rigsloven af
12. Januar 1923 om Beskceftigelse af stcerkt invaliderede
Personer (Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter) og man onsker gerne yderligere Oplysning om.
hvilke noermere angivne Foranstaltninger der iovrigt
ivcerkscettes i Tyskland af det offentlige og fra privat
Side med Hensyn til Erhvervsuddannelse. Pladsanvisning m. v. for Personer, som er blevet Invalider i voksen
Alder, samt om de Resultater, der er naaet gennem de
paagceldende Foranstaltninger.
Man onsker herunder gerne oplyst, hvilke Foranstaltninger der blev truffet efter Krigen til Uddannelse af
krigsinvalider, hvilke Fag Uddannelsen omfattede, hvor
lang Tid Uddannelsen gennemsnitlig varede i det enkelte
Tilfcelde, eventuelt i de enkelte Fag, hvorledes Resultaterne af Uddannelsen var, specielt Resultaterne for de
stcerkt invaliderede, i hvilken Grad man har kunnet bygge
videre paa Invalidens tidligere faglige Uddannelse, og i
hvilken Grad man har maattet paabegynde Uddannelsen
til helt ny Beskceftigelse, om de uddannede normalt opnaaede Beskceftigelse i det lcerte Fag, og om de maa
stormes som Hovedregel stadig at have Arbejde i dette,
hvorledes de har magtet Arbejdet efter endt Uddannelse,
navnlig om deres Arbejdspræstation har vceret fuldt paa
Hojde med andre Arbejderes saavel med Hensyn til kvan-
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titet som med Hensyn til kvalitet, samt hvor skor Lonnen
har vceret og er, sammenlignet med andre Arbejderes
Lon. Fremdeles onskes oplyst, om nogle af de for krigs
invalider oprettede Uddannelsesvcerksteder o. l. fremdeles
beftaar og nu anvendes til Uddannelse af andre Invali
der end krigsinvalider og da efter hvilke Retningslinier,
specielt om Uddannelsens Form, Uddannelsestidens Lcengde
eller andre Forhold har undergaaet vcesenkkige Mndringer siden Værkstedernes Anvendelse til Uddannelse af
Krigsinvalider.
Man skal derhos anmode om Oplysning om, hvilke
Foranstaltninger der nu maatte blive ivcerksak med Hensyn til Uddannelse m. v. af Personer, der bliver Invalider i en voksen Alder, idet man ogsaa paa dette punkt
vilde scekke pris paa at erholde Uderretning om alle forskellige Forhold ved Uddannelsen m. v., saaledes som
disse er noermere angivet foran med Hensyn til Krigsinvaliderne.
Man vilde endvidere scekke Pris paa at faa kendskab til, i hvilket Omfang det er lykkedes at skaffe Krigsinvalider Beskæftigelse i Statens, Kommuners eller det
private Erhvervs Tjeneste, samt i det hele om de Foranstaltninger, der maatte vcere ivcerksak med Henblik paa
Tilvejebringelse af egnede Arbejdspladser til Invalider,
herunder saavel krigsinvalider som andre. IForbindelse
hermed vilde man scette Pris paa at erholde noermere
Oplysning om et Samarbejde, som skal finde Sted mellem
Vanforeanstakken Oscar Helene-Heim i Berlin-Dahlem og
en storre industriel Virksomhed, som formentlig giver Adgang saavel til Uddannelsespladser som til almindelige
Arbejdspladser for Invalider fra Oscar Helene-Heim.
Endelig skal man anmode om Oplysning om Invalideorganisationer (Foreninger eller Forbund), der som
f. Eks. det tyske Selvhjcelperforbnnd (Bund zur Forderung
der Selbsthilfe der körperlich Behinderten sPerlbnndj)
driver Erhvervsvirksomheder, som udelukkende eller dog
hovedsagelig beskceftiger Invalider, herunder Oplysning
om Virksomhedernes okonomiske Forhold, navnlig om de
drives med Gevinst eller med Tab og i sidste Fald, hvem
der betaler Underskude!."
Udvalgels Bemcerkninger til det udenlandske Materiale.
Med Hensyn til Tilvejebringelsen af det udenlandske
Oplysningsmateriale har Udvalget lagt Vcegk paa at
söge Oplysninger tilvejebragt paa bredt Grundlag, idet
man har opstillet Sporgsmaal vedrorende alle de Omraader, som man i Drofkelserne vedrorende 1. Bekcenkning har vceret inde paa, jfr. de foran Side 5—7 angivne Sporgeskrivekser.
Ved Bearbejdelsen af det modtagne Materiale —
paa hvis Form og Omfang man ikke har kunnet ove
anden Indflydelse end den, som Sporgsmaalenes Formulering medforer — har man lagt Voegken paa at fremdrage det for det enkelte Land karakteristiske, men man
har samtidig bearbejdet Materialet vedrorende specielle,
i Forhold til Udvalgets Opgaver mere periferiske Sporgsmaal for at tilvejebringe det fyldigst mulige Billede af
Forhold og Vilkaar i det enkelte Land, saaledes som det
mogtagne Materiale angiver.
^ i Det saaledes ad officielt Vej tilvejebragte Billede
af den ojeblikkelige Tilstand i Udlandet vedrorende de
Forhold, Udvalget beskceskiger sig med, og Angivelsen af
de Veje, ad hvilke Udviklingen vedrorende Invalidernes
Beskceftigelse foregaar eller soges fort, indeholder efter
Udvalgets Opfattelse en scerdeles vcerdifuld Maaleskok
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for Bedommelsen af de Foranstaltninger, som er gjort
til Genstand for Behandling og Forslag i Udvalgets
1. Betcenkning. Det udenlandske Materiale giver nemlig
i Hovedkrcek Oplysning om et gennem Aar udfort Arbejde for Invaliders Uddannelse, Oplcering og Anbringelse,
et Arbejde, som paa Grundlag af de i Praksis indvundne
Erfaringer i fortrinlig Grad er egnet som Vcerdimaaler
for Egnetheden af de Forslag, som man her, hvor de
praktiske Erfaringer har maattet vcere mindre omfattende,
har ment at kunne bringe i Forslag.
Ud fra dette Synspunkt har Udvalget gjort Oplysningerne fra Udlandet til Genstand for indgaaende Behandling.
Man er vel klar over, at man paa dette Omraade
skal vcere varsom med at ville overfore Bestemmetser
eller Fremgangsmaader fra et Land til et andet, dels
af Hensyn til Forskellen paa Forholdene og Indstillingen
i de forskellige Lande, dels af Hensyn kil Onskeligheden
af. at Forslag om Foranstaltninger kommer til at staa
i naturlig Forbindelse med Tilstand og Udvikling i det
enkelte Land. Man maa imidlertid mene, at Oplysningerne fra Udlandet giver vcerdifulde Impulser vedrorende
Foranstaltninger kil Invaliders Beskæftigelse og indeholder
rige Incikamenker for dem, som i Praksis betros Arbejdet
til Gavn for Invalider, idet Beskrivelsen af den i de en
kelte Lande anvendte Arbejdsform indeholder Ideer, som
kan tilfore Arbejdet herhjemme betydelig Vcerdi.
Ved Materialets Behandling har Udvalget i forste
Linie lagt Vcegk paa at undersoge og drofte de Hovedsynspunkter, som Udvalget i dets 1. Betcenkning har behandlet, og sogt dem belyst og kritiseret ved Hjcelp af
Udlandets Synspunkter vedrorende de tilsvarende Sporgsmaal.
I 1. Betcenkning, Afsnit IV, Statistiske Oplysninger,
har man sogt at trcekke Baggrunden op for Invalidebeskceftigelsessporgsmaalets talmcessige Betydning, og man
har anfort, at Antallet af invaliderede Personer i hoj
Grad opfordrede til Indforelse af virksommere Foran
staltninger end dem, som nu staar til Raadighed. Ser
man paa det udenlandske Materiale, finder man, ak der
— hvad enten det drejer sig om Lande, som har deltaget i Verdenskrigen, eller andre — alle Steder regnes
med, ak de opnaaelige Beregninger vedrorende Antallet
af invaliderede Personer stcerkt ansporer til Udforelse af
et effektivt Arbejde for disse; og endvidere, at de anstillede Beregninger snarest viser Tendens til at vise sig
for lave. Udvalget ser derfor i det udenlandske Materiale
en Bekrcefkelse paa Rigtigheden af den — ogsaa talmcessig set — dystre Baggrund, hvorpaa 1. Betcenkning
er bygget op.
Adskillige Steder i 1. Betcenkning, f. Eks. Afsnit I,
Side 12- 13, har Udvalget stcerkt fremhcevet, at samfundsokonomiske Hensyn i scerlig Grad opfordrer til Ivcerkscettelse as Foranstaltninger, som tilsigter at nyttiggore
Invalidens Arbejdskraft ved normalt Arbejde. Man har
tillige paa andre Steder ud fra de danske Forhold med
en omfattende Invalideforsikring peget paa, at saadanne
Foranstaltninger ogsaa forsikringsokonomisk set var Udtryk for sund Okonomi. Udvalget har med levende Interesse bemcerket, at det udenlandske Materiale paa dette
afgorende Punkt skotter den af Udvalget i dets 1. Betcenk
ning anlagte Synsmaade. Man fremhcever her i scerlig
Grad den i U.S.A. anlagte Betragtningsmaade, at Arbejdet for Invaliders Beskceftigelse opfattes som et Led i
det nationale Program for den fulde Udnyttelse af M-
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tionens Hjælpekilder, af hvilke den menneskelige Arbejds
kraft er den vigtigste; og man peger tillige paa, at man
i U. S. A. i Erkendelse af Invatidebeskoeftigelsessporgsmaalets Vigtighed ud fra rent okonomiske Betragtninger
anvender betydelige offentlige Midler til Arbejdets Udforetse uanset, at man anforer. at Arbejdet forst er ved
at komme i Gang og endnu befinder sig paa Forsogsstadiet.
hvad iovrigt den teoretiske Begrundelse for Invalidebeskcestigelsessporgsmaalet angaar, finder man i det udenlandske Materiale en Bekræftelse paa det i Udvalgets
1. Betomkning anforte. jfr. scertig Afsnit I. Indledning,
og Afsnit V. hovedlinier for en Nyordning.
Med Hensyn til de Midler, som kan bringes i Anvendelse til Sikring af Invaliders erhversmoessige Beskæf
tigelse, har Udvalget haft Opmærksomheden henvendt paa
de Systemer, der soger Maalet naaet ved Tvangsforanstaltninger (bl. a. repræsenteret i Tyskland), og de Systemer, som soger Invalidebefkoeftigelsessporgsmaalet lost
paa Frivillighedens Grundlag (soertig repræsenteret ved
Fremgangsmaaden i England og U. S. A.). Udvalget
har paany indgaaende droftet de angivne to principielt
forskellige Veje med Henblik soertig paa Anvendelse under
danske Forhold. Uden at komme ind paa en Vurdering
af de efter de to forskellige Systemer opnaaede Resultater har Udvalget af det fremskaffede Materiale ikke
kunnet lade sig overbevise om ganske afgorende Fortrin
ved et Tvangbeskceftigelsessystem, og man kan paa Grundlag af den yderligere Belysning af Sporgsmaalet. som
Oplysningerne fra Udlandet bringer, fastholde det i I.Betomkning herom anforte, jfr. Afsnit V.
Angaaende Indberetningspligten vedrorende Forekomst af invaliderende Lidelser, som efter Udvalgets 1. Be
tomkning er Hovedhjornestenen i et rationelt System til
Losning af Invalidebeskcestigelsessporgsmaalet, har det
udenlandske Oplysningsmateriale kun i nogen Grad
kunnet give direkte Oplysninger, idet en saadan Indbe
retningspligt kun findes indenfor enkelte Omraader (soerlig Preußen). Derimod har Udvalget ad indirekte Vej
i det udenlandske Materiale fundet afgorende Slotte for
det i 1. Betomkning herom indtagne Standpunkt. Forholdet er det, at Arbejdet de fleste Steder i Udlandet
lider under Mangelen af en almindelig rationel Indberetningspligt, at man derfor — ligesom her — ad frivillig Vej soger at ashjoelpe de storsie Mangler herved,
men at man energisk arbejder paa at opnaa Hjemmel
for en almindelig Indberetningspligt, som alene kan til
vejebringe det tilstrækkelige Grundlag. Gennem Oplysninger om de Vanskeligheder, som man ogsaa i Udlandet
maa kcempe med under Mangelen af en Indberetningspligt, foler Udvalget sig endnu sicerkere end hidtil overbevist om. at en Indberetningspligt, som af Udvalget i
1. Betomkning foreslaaet, er den notwendige Forudsætning
for en rationel og effektiv Losning af Invalidebeskoeftigelsessporgsmaalet. Med Hensyn til Afgrænsningen af
de Aldersklasser, som bor omfattes as en Indberetningspligt, har Udlandets Oplysninger ikke givet Udvalget Anledning til at omdre dets hidtil indtagne Standpunkt: at
Indberetningspligten bor omfatte Personer under 30 Aar,
jfr. herom Bemærkningerne i 1. Betomkning. Afsnit V,
Indberetningspligt.
Aorsaavidt angaar de ovrige i 1. Betomkning, Afsnit V, behandlede Hovedsporgsmaal, har Udvalget paany
gjort dem til Genstand for indgaaende Droftelse og sogt
at klargore og kritisere dem i Belysning af Udlandets
Oplysninger.
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Betydningen af den i det enkelte Tilfoelde egnede
Ligebehandling. derunder specielt den orthopcediske. og
Vigtigheden af at sikre Adgangen til saadan Behandling
i störst mulig Omfang, finder man fremhcevet overalt i
Udlandet, og Udvalget foler sig paa Linie med Opfattelsen
andetsteds ved at henvise til sine Udtalelser om dette
Sporgsmaal i 1. Betomkning, ikke mindst med hensyn til
Fremhoevelsen af Betydningen af den rettidige Specialbehandling.
Af Udlandets Oplysninger fremgaar det dernoest, at
man loegger ganske afgorende Vcegt paa Invalidens Uddannelse — hvad enten det drejer sig om almindelig
Skoleuddannelse eller om Uddannelse med Henblik paa
erhvervsmæssig Specialisering - idet det understreges
at Mulighederne for at skaffe Invaliden erhvervsmæssig
Beskæftigelse lettes, naar han har voeret Genstand for
en egentlig Uddannelse. Angaaende den almindelige Skoleuddannelse skal man pege paa, at man i Udlandet, for
Eks. i England, loegger Vcrgt paa, at Undervisningspligten for invaliderede Born udstroekkes lomgere end
ellers normalt; Udvalget ser for sit Vedkommende med
Sympati paa Tanken om en videregaaende Skoleuddannelfe for invaliderede Born, idet disse paa Grund af
de af Invaliditeten foraarsagede Forsommelser kan miste
en Del af den normale Undervisningstid. Udvalget kan
dog ikke efter det foreliggende Oplysningsmateriale fole
sig overbevist om Nodvendigheden eller Rigtigheden af
generelt at udstrcekke den undervisningspligtige Alder for
denne Gruppe Born, idet man maa mene. at det enkelte
Tilfoeldes scerlige Forhold kan tale henholdsvis for og
imod en Udstrækning af Skoletiden. Da der imidlertid
vil fremkomme Tilfoelde, hvor en Udsiroekning af Undervisningen udover den undervisningspligtige Alder vil
voere hensigtsmæssig af Hensyn til den senere erhvervsmoessige Specialisering, skal man pege paa Muligheden
for at udstrcekke Skoleuddannelsen efter Forholdene i det
enkelte Tilfoelde derigennem, at der aabnes Adgang til
i egnede Tilfoelde efter Anmodning fra Barnets Aorceldre og med Tilslutning af vedkommende Skolemyndighed
at modkage Undervisning i Folkeskolen, f. Eks. indtil et
Aar udover den undervisningspligtige Alder. Ved en
saadan Adgang vil der efter Udvalgets Opfattelse i egnede Tilfoelde voere Mulighed for at dygtiggore Barnet
i rimelig tidsmcesfig Tilslutning til Paabegyndelsen af
evtl. erhvervsmæssig Uddannelse.
Af det udenlandske Materiale fremgaar yderligere
at man i Udlandet tcegger megen Vcegt paa, dels at en
paabegyndt Skoleuddanelse ikke afbrydes paa Grund af
Ivcerksoettelse af uodvendige Helbredelsessoranstaltninger,
dels paa at Skoleuddannelsen overhovedet ivcerksoettes.
Til Opnaaelse heraf ser man af Materialet, ak de forskelligste Fremgangsmaader bringes i Anvendelse saasom
Udsendelse af Loerere til Barnets Hjem, Undervisning
paa Hospital eller Transport af Born til og fra Skolen.
Udvalget kan for sit Vedkommende erklcere sig enigt i
Mdvendigheden af, at Undervisning i alle Tilfcelde soges
ivoerksat, og at paabegyndt' Undervisning kun kortest
muligt afbrydes. Angaaende Midlerne til Opnaaelse
heraf maa Udvalget mene, at Forholdene her i Landet
med mindre Byer og iovrigt ret toet Bebyggelse frem
byder fcerre Vanskeligheder end andetsteds, og at Valget
as den egnede Fremgangsmaade i vidt Omfang maa
bero paa, hvilken af flere foreliggende egnede Muligheder
der vil medfore mindst Bekostning.
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Hvad den erhvervsmæssige Uddannelse angaar, fin
der Udvalget i den udenlandske Materiale Bekræftelse
paa, at denne i videste Omfang bor foregaa paa allerede
bestaaende Undervisningssteder, samt at den efter For
holdene i det enkelte Tilfcelde kan tcenkes ivcerksat inden
for de fleste Omraader, jfr. herom Bemærkningerne i 1.
Betcenkning, Afsnit 5, Uddannelse, hvor man ogsaa har
peget paa ønskeligheden af at tilvejebringe Tilvænningsvcerksteder for dem som af den ene eller den anden Grund
har scerlige Vanskeligheder ved ak komme i Gang med
erhvervsmæssig Anvendelse af deres Arbejdsevne.
Angaaende Arbejdsanvisning for Invalider finder
man — bortset fra Lande med Tvangsbeskceftigelse —
meget lidt i Retning af Prceferancestilling for Invalider.
Derimod finder man i de foretagne Bestræbelser for at
uddanne Invalider til Udovelse af normal Erhvervsvirk
somhed og i Besircebelserne for at tilvejebringe Arbejdspladser for Invalider paa de forskelligste Omraader til
scedvanlig Betaling, Bekræftelse paa Udvalgets i 1. Betomkning sremhcevede Standpunkt, at Arbejdsanvisningen
maa ske paa lige Vilkaar og i konkurrence med den saakaldte normale Arbejdskraft.
Ligesaa i Udvalgets 1. Betcenkning finder man i Udlandet Nødvendigheden af at gaa frem efter det enkelte
Tilfceldes soerlige Ejendommeligheder fremhcevet. Alan
peger paa det nodvendige i i Almindelighed at paavirke
den almindelige Opfattelse til at forstaa, at Invalider
med Fordel kan anvendes som Arbejdskraft, men man
fremhcever tillige, at der til Tilvejebringelse af positive
Resultater ndkrceves direkte Henvendelse til den enkelte
Arbejdsgiver om den enkelte Invalid, og at der til dette
Arbejde ndkrceves Mandskab. Saadan Arbejdskraft maa
vcere specialkyndig og lader sig ikke fremskaffe efter Onske
hvorfor man i Udlandet ser anlagt samme Synsmaade,
som det Udvalg i 1. Betcenkning har gjordt sig til Talsmand for, nemlig at man med Hensyn til Arbejdsanvisning bor gaa gradvis og forsigtigt til Vcerks.
IUdlandet ser man - ligesom her - at store Virk
somheder i vid Udstrcekning formaar indenfor Virksomhedens Rammer at finde Beskæftigelse til en Person, som
kommer til Skade, eller paa anden Maade bliver arbejdshcemmet eller ude af Stand til at fortscette sin tidligere
Beskæftigelse. Udvalget maa for sit Vedkommende anse
det for rimeligt, at Virksomheder i saadanne Tilfcelde
genantager paagceldende og befkceftiger dem ved egnet
Arbejde, idet der i den tidligere - maaske mangeaarige
- Bestcestigelse kan ses en vis moralsk Forpligtelse til
at söge Beskæftigelsen genoprettet, faafremt Invaliden
ved andet egnet Arbejde kan udfylde en plads.
Af det udenlandske Materiale fremgaar, at man har
et meget betydeligt Erfaringsmateriale at bygge paa,
og at dette bekrcefter, at Invalider indenfor en Mang
foldighed af Specialiteter og Fag og Beskæftigelser udforer Arbejde, hvorved de i adskillige Tilfcelde tjener
mere end for Invaliditetens Indtroeden og i tidligere
Fag.
I noje Forbindelse med Arbejdsanvisningen staar
Sporgsmaalet om at folge det enkelte Tilfcelde nogen Tid
efter dets erhvervsmæssige Afslutning, jfr. 1. Betcenkning
Afsnit 5. Arbejdsanvisning. Det udenlandske Oplysningsmateriale bekrcefter fuldtud Rigtigheden af Udvalgets
Fremhceven af det notwendige i at folge Tilfceldene og
fortsat staa til Raadighed for Invaliden. I Udlandet
fremhceves Betydningen heraf stcerkt, og man anvender
betydelig Arbejdskraft hertil og opnaar derigennem Sik
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kerhed for den fulde Nyttevirkning af det forudgaaende
Arbejde med Uddannelse, Oplcering og Arbejdsanvisning
og dermed Sikring af det okonomiske og erhvervsmcessige
Resultat.
For en Del af de invaliderede Personers Vedkommende vil Arbejdsanvisning frembyde Vanskeligheder,
idet de f. Eks. vil have vanskeligt ved at udfore Arbejdet hurtigt nok. For nogle af disses Vedkommende vil det
vise sig, at den egnede Vej til erhvervsmcessig Beskceftigelse er selvstomdig Virksomhed, og af Vigtighed er.
derfor Sporgsmaalet om Adgang til Hjcelp til Etablering.
Starthjcelp. Ogsaa i Udlandet tillcegger man dette Sporgsmaal megen Betydning, og de Steder, hvor man ikke
har Adgang til at yde saadan Hjcelp, arbejder man paa
at tilvejebringe mere rationelle Forhold, idet man paapeger, at Uddannelse og Oplcering ofte ender med mindre
tilfredsstillende Resultat, fordi man ikke raader over
Midler til at etablere Invaliden i saadan mindre Virksomhed, som han er Stand til at erncere sig ved. End
videre ses det af det udenlandske Materiale, at man i
Mangel af ordnet Adgang til Welse af Starthjcelp soger
at hjcelpe paa Forholdene ved fra private kilder at söge
Midler tilvejebragt. Udvalget kan for sit Vedkommende
henvise til Bemærkningerne i 1. Betcenkning og Forslaget
om at söge den bestaaende — for ringe — Adgang til
Starthjcelp udvidet. Bestemte Retningslinier for Omfanget af den nodvendige Hjcelp overfor bestemte Grupper
af Tilfcelde har det udenlandske Materiale ikke kunnet
give. og Udvalget har derfor ikke kunnet supplere 1. Betomkning paa dette Punkt.
Naar Talen dernceft bliver om Arbejdets Organisation og Midlernes Tilvejebringelse, maa man fremhceve,
at Onsket om at tilpasse Arbejdet for Invaliders Beskceftigelse til det bestaaende og foreslaaede danske System,
der i udstrakt Grad bygger paa den gennem Aar bestaaende Socialforfikringslovgivning, har vceret bestemmende for Udvalgets Stilling til disse Sporgsmaal i dets
1. Betcenkning. Man har derfor ikke kunnet vente, at
Oplysninger fra Udlandet kunde cendre Udvalgets Stilling til disse specielle Sporgsmaal.
Ved de anstillede Undersogelser og foretagne Droftelser vedrorende de ncevnte Sporgsmaal, saaledes som
de nu foreligger belyst gennem Udlandets Oplysninger,
finder Udvalget dog Anledning til at fremhceve, at den
i Udlandet fulgte Fremgangsmaade stotter det af Udvalget foreslaaede.
praktisk talt overalt i Udlandet finder man Arbejdets Organisation tilrettelagt paa den Maade, at Arbej
det ledes af et Centralorgan, som fastlcegger Retningslinierne for Arbejdet, overvaager Ensartetheden, har
Indseende med Midlernes Anvendelse og foretager Undersogelser til Fremme af Arbejdet i Almindelighed.
Til Fremme af Arbejdet indenfor mindre Omraader findes
saa lokale Organer. Under Hensyn til det danske Landomraade og Befolkningens Storrelse, der i Udstrcekning
og Folkemcengde svarer til adskillige af Udlandets lokale
Omraader, anser Udvalget det for rigtigt at blive staaende ved dets Forslag om et Centralorgan, idet Arbejdet
indenfor de mindre Omraader vil finde Stotte dels gennem Samarbejdet med de kommunale Myndigheder, dels
gennem de af Udvalget foreslaaede rejsende Medarbejdere.
Centralorganets og de lokale Organers Sammenscetning frembyder i Udlandet en Rcekke Forskelligheder under
Hensyn til Landenes scerlige Forhold. Man finder dog
Anledning til scerlig at fremhceve. at man i Udlandet
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lcegger megen Vcegt paa at sikre sig Medarbejderskab
fra Arbejdsgivere og Arbejdere og fra Invaliderne selv
til Arbejdets rigtige Gennemforelfe, og man finder da
ogsaa adskillige Steder de ncevnte tre Grupper repræsen
teret i de paagceldende Organer. Udvalget har i sin
1. Betcenkning, Afsnit VI. Nyordningens Organisation,
lagt megen Vcegt paa, at saavel Arbejdsgiver- og Arbejderorganisationer som Invalideorganisationer bliver
repræsenteret i det foreslaaede danske Centralorgan og
med Medbestemmelsesret, og Udvalget har i det udenlandske Materiale fundet Bekræftelse paa og Slotte for
denne Anskuelse.
Som berort foran under Omtalen af Arbejdsanvis
ning er der til adskillige udenlandske Organer knyttet Medarbejdere, som rejser indenfor Omraadet, og derigennem
soger personlig Forbindelse med Invaliderne, Arbejdsgivere, kommunale Myndigheder osv. Man lcegger i
Udlandet megen Vcegt paa denne Arbejdsmetode, og
man soger dels gennem de ncevnte rejsende Medarbejdere
dels gennem andre Medarbejdere at knytte den störst mulige og bedst mulige Erfaring og Specialviden til Arbejdet.
Ved de fra Udlandet tilvejebragte Oplysninger foler Udvalget sig i hoj Grad bestyrket i de i 1. Betcenkning
herom stillede Aorslag, idet man mener, at Udvalgets
Forslag om til Centralorganet at knytte saavel rejsende
Medarbejdere som specialkyndige konsulenter vil vcere
en nodvendig Styrkelse af Centralorganets effektive Arbejde.
Endnu finder man Anledning til at sremhceve et
karakteristisk Trcek ved Udlandets Oplysningsmateriale
angaaende den anvendte Arbejdsform, nemlig den stoerke
Understregning af Nodvendigheden af Samarbejde mellem
alle de offentlige eller private Institutioner, mellem Or-

ganisationer, Helbredelsesanstalter, Undervisningsanstalter
m. fl., som under den ene eller anden Form kan yde
Medvirken til Arbejdet.
Hvad endelig Midlernes Tilvejebringelse angaar,
finder Udvalget ikke Anledning til at cendre eller supplere
de herom fremfarte Bemcerkninger i 1. Betcenkning, idet
det efter det udenlandske Oplysningsmateriale navnlig
synes klart, at Foranstaltninger paa Grundlag af privat
tilvejebragte Midler bl. a. maa medfore Usikkerhed og
Tilfældighed i Foranstaltningernes Gennemforelfe indenfor forskellige Omraader.
Efter Udvalgets Opfattelse bekroester det udenlandske
Materiale, at Adgangen til Stolte af Invalider til Erhvervsvirkfomhed efter de nu gceldende Bestemmelser er
for begrcenset.
Efter de af Udvalget stillede Aorslag, soerlig med
hensyn til almindelig Indberetningspligt, udvidet Adgang
til Melser fra Invalideforsikringen, derunder Starthjcelp,
og Udbygningen af Centralorganets Organisation, vil
Udvalget mene, at Arbejdet for Invaliders Beskcestigetse
vil komme fuldt paa Hojde med Udlandets. Udvalget
skal derfor for sit Vedkommende henholde sig lil de i
1. Betcenkning fremsatte Forslag.
K o b e n h a v n , den 18. Februar 1932.
O. Fenger.
Johs. Frandsen.
Poul Guildal.
Hedelund.
Povl Holck. Næstformand.
Hans Thyge Jacobsen.
k. H. Kofoed, Formand.
Lundbye.
Th. Povlsen. R. Rasmussen.
Kristian Sindballe. A. Sneum. Anna Margrethe Speyer.

Hvem er krigsblind?

So urteilt «Der Beamtenbund", die Zeitschrift des
Deutschen Beamtenbundes in seiner Nr. 94/32 über unseren
Reichsbund-Taschenkalender 1933.
Höchste Zeit wird es, sich diesen Weggefährten für
1933 zu beschaffen. Direkt vom Bundesvorstand des
Reichsbundes der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer
und Kriegerhinterbliebenen portofrei gegen Einsendung
von 0,55 RM. auf Postscheckkonto Berlin 38 835.
Ogsaa vi kan anbefale denne udmcerkede kalender
paa det bedste.
(Red.)

De franske krigsblinde har opnaaet et yderligere
Tillceg paa IMO Francs. Ved enkelte krigsblinde blev
der anket over. at de ikke kunde anses som krigsblind,
da de endnu havde Synsrester. De indkomne Anker har
den franske Regering afgjort derhen, at som krigsblind
maa anses, hvis Synsstyrke ifolge krigsbeskadigelse er
nedsat til 1/20 eller endnu lcengere.
-i-

-I-I-

Aidacs kongres 1932.
Aidacs kongres i 1932 afholdtes i Lissabon. Bl.<i.
vedtoges der en Resolution i hvilken der fra den internationale „Rode kors Organisation", kroeves indkaldt til
en international kongres af Lceger, der er Fagfolk paa
Behandlingens Omraade for krigsbeskadigede. konferencen skal give Lcegerne Lejlighed til at fremkomme
med deres Erfaringer og Metoder ved krigsinvalidernes
Behandling som derved ogsaa kan udnyttes af andre
Lande.
yderligere krcevedes der en Forsorg for aldrende
krigsdeltagere, da det har vist sig, at krigsdeltagerne
ifolge de udstaaede overmenneskelige Strabadser celdres
for Tiden.

Reichsbund-Taschenkalender.
„Es ist geradezu erstaunlich,
wie es möglich ist, ein solches Büchlein mit dem reichen
Inhalt für den geringen Preis zu liefern. Es wird allen
Käufern gute Dienste leisten."

Vruun-Rasmussen. I. h. Schaldemose.

Amerikanske Veteraner h«i>rer kyske krigsofre.
Efter at de Forenede Stater (U. S. A.) var indtraadt
i krigen mod Tyskland, interneredes 517 Officerer og
2300 Mand fra den tyske Handelsmarine i et Interneringstejr i ..Hot Springs" i Staten Nord-Earotina. For
de under krigen asdode 18 Somcend rejste den ..Amerikanske Legion" et Mindesmærke, som for nylig blev affloret paa kirkegaarden i Asheville i den tyske Ambassadors Ncervcerelse. „Hochachtung vor dieser ritterlichen
Tat der amerikanischen Veteranenlegion," skriver „Der
Reichsbund", som vi kun kan tilslutte os.
Engelsk Adresse for Nedrustning.
Mac Donald har modtaget et „nationalt Memoran
dum". undertegnet af over 300 i det offentlige Liv
fremtrcedende Mcend og kvinder, tilhorende alle Partier
og alle Anskuelser, kabinettet opfordres heri til at kage
de af Prcesident Hoover opstillede Fordringer til Ret-
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tesnor og frem for alt at gennemdrive folgende fem krav:
1) Fuldstoendig Afskaffelse af Land- og Soflyvevaabnet, saadan som det er sket i de besejrede Stater, samt
international kontrol med den civile Luftfart.
2) Fuldstoendig Afskaffelse af alle krigsskibe paa
over 10 000 Tons, saadan som det blev paalagt Tyskland
i Fredstraktaten, eller, hvis det ikke er muligt, da Formindskelse af den nuvcerende Tonnage af saadanne store
Slagskibe til en Tredjedel, i Overensstemmelse med Hoovers
Forslag.
3) Afskaffelser af alle Undervandsbaade, saaledes
som det er sket i de besejrede Stater.
4) Afskaffelse af alle Tanks i Overensstemmelse
med Hoovers Forslag.
5) Afskaffelse af alt Feltartilleri af grovere kaliber
end 10 cm, d. v. s. den Groense, som er bestemt for
Tysklands Vedkommende.
Blandt Underskriverne er 26 Lorder, 36 Medlemmer af samtlige Underhusets Partier, 11 Borgmestre i
engelske eller skotske Byer, mere end 40 hoje Gejstlige i
den anglikanske Kirke og de ovrige Religionssamfund
med ærkebiskoppen af Hork og 26 Viskopper i Spidsen,
over 60 Videnskabsmand, Rektorer og professorer, en
Rcekke af Englands mest kendte Loeger og Jurister, Finansmoend, Formoend i de store Fagforeninger og andre
ansete personer i det offentlige Liv.
18 W0 protestantiske Prcester i U. S. A. har erklceret,
at de noegter at arbejde for eller deltage i nogen fremtidig krig.
Tysk-fransk Forsoningsarbejde.
Juleaften var der i Berlin aabnet en Bornebespisning,
som bekostedes bl. a. af franske Medlemmer af „Europaforbundet". Bl. a.: Duhamel, Lichtenberger og Marc.
Sagnier.
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c) 2. kasserer d) 1. Suppleant. 5. Valg af Revisorer.
6. Julens Gloede, a) Valg af kasserer b) Valg af
Revisorer. 7. Valg af Delegerede til A. O.' Mode.
8. Valg af Delegerede til Tinglev-Modet. 9. Eventuelt.
Bestyrelsen.
Efter Modet gratis kaffebord for Medlemmer.

I

Skodborg-)els Afdeling

j

afholder
G e n e r a l f o r s a m l i n g Onsdag, den 8. Februar 1933
Aften kl. 71/2 i Buchards Cafe i Jels.
Dagsordenen bliver bekendtgjord! ved Forsamlingen.
Hovedbestyrelsens Formand Herr Andresen kommer til
Modet.
Alle Medlemmer bedes give Mode.
P. B. V.: Hans Tandrup, Skodborg.
"sil Wnäe om vore Ooäe

-i-

Hans Jorgen Aaskov, Gronnebek
dod den 1. Januar 1933, 421/2 Aar.
Har voeret Medlem af vor Afdeling siden dens
Begyndelse.

Redaktsr.
Hvervet som Redaktor ved „krigs-Invaliden" er
ledig til 1. April 1933« For Arbejdet er der hidtil
ydet en Godtgorelse paa 400,- kr. aarlig.
Reflekterende bedes inden 1. Marts d. A., indsende Ansogning til Bladudvalgets Formand, Sekretcer
L. Schmidt, Ørstedsgade 33, Sonderborg.

Vladudvalget.

Rinkenoes Afdeling
^leääelel8e tra Invaliäensevnet
G e n e r a l f o r s a m l i n g Onsdag, den 8. Februar 1933,
Aften kl. 71/2 hos Gcestgiver Chr. Schmidt. Sandager.
Med folgende Dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskabets Fremlæggelse til forventet
Godkendelse. 3. Valg af Noestformand, Sekretoer og
Delegerete til A. O. og Tinglev. 4. Optagelse af nye
Medlemmer. 5. Forskelligt. Bortlodning af forskellige
Genstande og gratis kaffebord.
Bestyrelsen.

Sonderborg Afdeling
afholder ordinoer G e n e r a l f o r s a m l i n g
Mandag, den 6. Februar 1933, Aften kl. 20
paa Colossenm (blaa Sal).
Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer. 2. Protokoloploesning
3. Aarsberetning, a) Formandens Beretning b) kasfeberetning. 1. Lokalafdelingen 2. Julensgloede. 4. Valg i
Henhold til Vedtoegterne. a) Formand b) 2. Sekretoer
^ ^

K0N8uItsti '0N for militsers Invsliäer oZ ssscZsnnes efterIs6te ssmt k^enteanssZere vil sf en I^IclsenclinZ fra Xsevnets
Kontor i k^ebrusr ^lssne6 I9ZZ dlive afkolät i:
HaäersleV, ^mtsbsnegsaräen,
äen 2.. 9.. 16. oZ 2Z. Kl. 14^.
Aabenraa, Sygekassens Kontor, SsnllerZsäe 12,
äen
14.. 2 1 . og 28. Kl. 14 »o.
I^snäer, ^mtskuset, Zen 8. oZ 22. Kl. 14^.
'NnSleV, l'inSleVkus, äen 17. Kl. 16^.
I^oZumkloster, ttotel KoFs!, äen 10. Kl. 1 4 20.
'roktlun«!, k^rosek' Hotel, Zen 15. Kl. 14.
l?sä«linZ, tlotel KsällinZ, Zen 4. Kl. 1 5
Invalider oZ efterwäte, Lsmt kentesnsogere, 8vm sn8ker
st Zore LruZ sf 6i88e Kon8ult3tioner, maa 8ene8t 2 OsZe inZen
Zen Osto, pss kvilken Ze sZter gt Zive ^oZe, meddele InVgliZensevnet i LonZerborZ, til kVilken Konsultation Ze sZter st
Zive ^oZe, for at VeZkommenZe8 Eliter ksn blive meZbraZt
til Kon8ultationen.
Konsultationerne — VeZ kvilke Zer ikke er I^ejliZkeZ
ti! st dlive IseZeunZersoZt — ufbolZe8 kun, for sssvicit ^ssvnet
retticligt moätsZer Xnmeläel8er til 8gmme. Invaliiäensevnet.

' Xsks - ^rsrv - Lrsentle
telefon ?26 - Medlem ak koremngen - l^eleton 726

.Krigs-Invaliden" redigeres af Ar Andresen. Tsnder, Ssndergade 32. Telefon 199;
Eftertryk af .Krigs-Invaliden" med kildeangivelse er tillad!.

udkommer een Gang maanedlig. og koster lS Sre pr. Eksemplar.
Trykt i Z. E. Eggerts Bogtrykkeri. Ssnderborg. Telefon 245.

kngs Znvaliöen
Medlemsblad
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2den Vetcenkning angaaende
Invalide beskceftigelses spsrgsmaalet
Frankrig.
Offentlige Foranstaltninger med Hensyn til Oploering
af Invalider og Fremskaffelse af Beskæftigelse til disse
findes i forske Roekke for krigsinvalider (herunder med
regnet krigsenker, civile krigsinvalider m. fl.). Dertil
kommer, fra den nyeste Tid visse Foranstaltninger for
Arbejdere, der er kommet til Skade under Arbejde, idet
disse i en vis Udstrækning er blevet ligestillet med
krigsinvaliderne.
Iovrigk er Forsorgen for Invalider i vidt Omfang
overladt til det private Initiativ.
1. krigsinvalider.
A. historie.
kort efter verdenskrigens Udbrud begyndte Foran
staltningerne med hensyn til af skaffe Beskæftigelse til
krigsinvaliderne. „Man forstod, at dette var en vigtigere Opgave end den at yde pekunioer hjcelp", og at
man derfor ikke kunde blive staaende ved at yde en saadan, der yderligere ofte vilde blive utilstrækkelig for den
enkelte, — og for Staten vilde blive en meget tung
Byrde. Ved at skaffe Invaliderne Arbejde vilde man
derimod „ikke blot opfylde Taknemmelighedens og Soli
daritetens Krav, men yderligere udove en Virksomhed af
aabenbar social Nytte ved at gengive Fcedrelandets
okonomiske Liv i det mindste en Del af de koester, som
var blevet det frarovet."
De Foranstaltninger, som derefter blev ivcerksat for
den enkelte Invalid, deltes i to Dele: forst den funktiousmcessige Opovelse (til bedst mulig Udnyttelse af den
resterende fysiske kraft), og derncest den fagmcessige Oplcering («den okonomiske og sociale helbredelse af Invaliditeten,,).
Den funktionsmæssige Opovelse blev ledet af Lcegevcesenet og bestod i Fysioterapi, Massage, elektrisk Behandling. Gymnastik, Mecanoterapi, Badebehandling m. v.
samt Protesebehandling, hvorved bemoerkes, at protesetekniken i krigsaarene gjorde meget betydelige Fremskridt.
Den fagmcessige Oplcering blev i stor Udstrækning
henlagt til scerlige Skoler, af hvilke den forste blev aabnet den 16. December 1914. Denne blev hurtigt efter

g. Aargang

fulgt af flere, dels private, dels offentlige. Arbejdet var
imidlertid i den forste Tid baade uensartet og nfnldsioendigt. og en i 1915 nedsat kommission foreslog derfor en
Centralisation. En saadan fandt derefter Sted i 1916
ved Oprettelsen af ..Nationalforsorgen for krigens Invalider og Pensionister" (Office national des mntiles et
reformes de la guerre^). Denne nye Institution blev senere lovfcestet ved en Lov af 2. Januar 1918, hvorefter
Office national er en offentlig Institution, der er Forbindelsesled imellem de offentlige Administrationsgrene
og de Private Foreninger m. v., der bestceftiger sig med
Krigsinvalidesporgsmaalet.
Office national bestaar stadig og er en selvstyrende
Institution med Pensionsministeren som President. Institutionen ledes af et Raad bestaaende af 8O Medlem
mer, hvoraf den ene halvdel er Rigsdagsmedlemmer
(Senatorer og Deputerede), hojtstaaende Embedsmcend
m. fl., medens den anden halvdel repræsenterer Invaliderne. Til Arbejdets noermere Gennemforelse er nedsat
en Administrationskomite, der bliver bistaaet af to tekniske
Kommissioner: Commission de Reeducation og Conseil
de Perfeckionnement. I henhold til Loven har Office
national oprettet lokale (departementale) komiteer med
en vis selvstcendig Myndighed.
Med hensyn til de noermere Regler for Oplåringens
Gennemforelse var det foreflaaet i Forslaget til Lov af
2. Januar 1918, at krigsinvalider, der ikke kunde gen
optage deres tidligere Erhverv, skulde voere pligtige til
at lade sig genoploere. „Men dette Tvangsprincip vilde
voere meget lidt overensstemmende med franske Soedvaner",
og det blev derfor opgivet under Lovforslagets Behandling. Loven kom derefter kun til at indeholde Bestemmelser, der aabnede Mulighed for krigsinvaliderne til
at blive oplcert paa den i Loven noermere angivne
Maade, d. v. s. kun i scerlige Skoler.
Reglerne blev senere cendret ved en Lov af 31. Marks
1919, der fastslaar, at krigsinvalider, som paa Grund
af Invaliditeten 1. er berettiget til Invalidepension og
2. er ude af Stand til at udove deres scedvanlige Erhverv,
har Ret til hjcelp af Staten med hensyn til sagmoessig
Genoplcering. Loven af 31. Marts 1919 bestemmer
dernoest, at Oplceringen ikke alene kan finde Sted paa
scerlige Skoler, men ogsaa hos private Arbejdsgivere.
*) 3 det folgende alene betegnet som: Office national.
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Samtidig udvidedes Adgangen til Oplcering til ogsaa at
omfatte krigsenker, og ved en sidste Lov af 31. Maj
1921 er den yderligere blevet udvidet kil at omfatte
civile krigsinvalider. Det er dog kun de krigsinvalider,
der opfylder de ncevnte to Betingelser i Loven af 1919,
som har Ret til at kroeve sig genoploert; de ovrige
Krigsinvalider, krigsenkerne og de civile krigsinvalider
har kun Adgang til Oploeringen. Men det fremhoeves,
af Office national „altid har vist sig meget liberal", og
at alle, der har Oplcering behov, derfor ogsaa har haft
faktisk Adgang til at blive oploert.
Det er fastslaaet, at Oplåringen i intet Tilfoelde
maa medfare Nedscettelse af krigsinvalidepensionen.
B. Oplceringens Gennemfsrelse.
Oplåringen af krigsinvalider har fundet Sted —
og finder stadig Sted — under den ene eller den anden
af folgende tre Former:
1. i scerlige Skoler, 2. hos private Arbejdsgivere,
3. ved hgjere Læreanstalter o. l.
Oplcering i scerlige Skoler finder navnlig Sted "for
Invalider, hvis Oplcering kroever soerligt Tilsyn og specielle Metoder, og for Invalider, der skal uddannes kil
Stillinger i den offentlige Administration, ved Handel
m. v. Man har foretrukket store Skoler for smaa, idet
man har ment, at de store Skoler er forholdsvis billigst
at administrere, kan omfatte forholdsvis flest Fag, kan
give den bedste og hurtigste Undervisning, indeholder den
bedste Mulighed for kontrol, fremkalder kappestrid mel
lem Eleverne etc. Foruden de store Skoler har man
haft mindre specielle Skoler til Uddannelse i enkelte Spe
cialfag (saaledes indenfor Tlaaleindustrien og Diamantindustrien) samt specielle Skoler for scerlige Grupper af
Invalider (tuberkulose, blinde, ganske unge civile krigsinvalider etc.).
Antallet af Oploeringsskoler har i selve krigsaarene
udgjort ca. 150. Ikke mindst som Folge af koncentration
af Arbejdet faldt Skole-Antallet stcerkt i de forste Aar
efter krigen, saaledes at der i Begyndelsen af 1923
fandtes 40 Skoler. Disse 40 Skoler havde da 2300
Elever, deraf 142 krigsenker. Omkring Udgangen af
Aaret 1930 fandtes der endnu 12 Skoler, spredt over
hele Landet.
Man har lagt Vcegt paa den lcegelige Medvirken i
Skolernes Ledelse, saaledes at man enten har haft en Loege
som Direktor eller har haft en Loege ansat i speciel tilsynssorende Stilling. I Forbindelse med den loegelige
Medvirken kan det noevnes, at man stoerkt fremhoever
Betydningeu af egnede Arbejdsproteser til Invaliderne
og fremhoever de Fremskridt, som i saa Henseende er
blevet gjort.
Et stort Antal af Lcererne har selv vceret Invalider
der derved har kunnet ove en soerlig Indflydelse paa
Eleverne, idet de har vceret ..levende Eksempler paa
de Resultater, der er opnaaet ved Beloeringen."
Skolerne er bleven drevet dels som Internater dels
som Externater, dels efter et blandet System. Internatsystemet er bleven foretrukket, bl. a. af Hensyn til kontrollen.
Invaliderne faar gratis Rejse til og fra Skolen, Arbejdstoj samt gratis Undervisning. De, der bor paa
Skolerne faar tillige gratis kost og Logis der. De andre
faar en Godtgorelse for deres Udgifter til Kost og Logi
i Loeretiden. Endelig kan der ydes Underhold til Inva
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lidernes Familie i Oploeringstiden. I 1922 blev der
givet nye Regler for Understgttelse til Invalidernes Familie, idet det havde visk sig, at Skolerne hovedsagelig
kun blev besogt af ugifte (i Marts 1922: 69,5 pEt. ugifte
og 2pEt. Enker uden Born, ialt 71,5 pEt. enlige).
Skolerne har givet Undervisning i vidt forskellige
Fag. Eksempelvis kan noevnes: Skomagere, Sadelmagere
Bogbindere. Barberer, Blikkenslagere, Galochemagere.
Drejere, kurvemagere. Automekanikere. Autogensvejsere.
Forgyldere, Radiotelegrafister, Gartnere m. sl.
Ved Afgorelsen as Oploeringsfaget har man sogt saa
vidt muligt ak holde sig til Invalidens tidligere Milieu
og at voelge et Fag, i hvilket Arbejde let kunde opnaas.
Man har i det hele opstillet 3 Hovedlinier for Oplceringen:
1. Invaliden bor saa vidt muligt oplceres (genoploeres) i sit tidligere Fag, eller i et besloegtet Erhverv og
ligeledes saa vidt muligt henvises til Beskoestigelse paa
Hjemegnen.
2. Invaliden bor kun oplceres udenfor Haandvcerk
0. l., hvis han fysik set er ude af Stand til ak magte
disse Fag, og hvis han har en kilstroekkelig almindelig
Uddannelse og tilstrcekkelige aandelige Evner. Iovrigt bor
man undgaa ukvalificeret og daarligt tonnet Arbejde saasom Portnersiillinger, Opsynsmoend o. l.
3.I Tilfoelde, hvor Oploeringen til en hel ny Beskoeftigelse skal finde Sted, bor man foretroekke det egentlige
Haandvoerk fremfor andet Arbejde (äe Laire
mutile
plutot un årtier» czu'un ouvrier) og saa vidt muligt
söge Fag, hvor Haandarbejdet er mest uundvcerligt.
Ved Oploeringens Gennemfsrelse i det enkelte Tilfoelde har man lagt Vcegt paa, at der har vceret Tale
om voksne Elever, der snarest muligt skulde i Gang med
Arbejde for derved at kunne eksistere, og som selv efterhaanden — efter at have forladt Skolen — kunde dygtiggore sig i det loerte Fag. Oplæringsprogrammet for
den enkelte har derfor voeret relativt kort, dog omfattende
alt af virkelig vcesentlig Betydning, men udelukkende alt
som stormedes unyttigt. Man har lagt Vcegt paa. at
Eleverne foruden at toere selve Faget, har faaet teknisk
Undervisning, Vejledning med Hensyn til Indkob, Salg
etc., og denne supplerende Undervisning er hovedsagelig
blevet givet i Samtaleform paa Voerkstederne.
Uddannelse hos private Arbejdsgivere finder navn
lig Sted for Invalider, der har fvcert ved at forlade
deres Hjem, har specielle Onsker med Hensyn til Oploeringsfag, som ikke findes indenfor Skolens Rammer o.
1. Uddannelse hos private Arbejdsgivere sorudsoetter, at
der foreligger en Loerekontrakt, goeldende for mindst 6
Maaneder og hojst 2 Aar, og i hvilken der normalt er
fastsat en vis Lon for den paagoeldende Invalid, evtl.
in natura.
Fra Office national kan Invaliden faa et Tilloeg til
Lonnen i Loeretiden, udgorende indtil 10Francs daglig i
provinsen og 12 Francs daglig i Paris, samt yderligere
Hjoelp til Familiens Underhold i Loeretiden. Undervisningen fglges noje i det enkelte Tilfoelde af de af Office
national nedsatte lokale komiteer.
Hjoelp til Uddannelse ved hgjere Lcereanstalter o. l.
gives i Form af Stipendier paa indtil 5000 Francs
aarlig.
I Tilfoelde, hvor det ikke vil voere tilstroekkeligt at
folge en af de noevnte tre Veje: Oplcering paa krigsinvalideskoler, Oploering hos private Arbejdsgivere eller
Hjoelp til hgjere Uddannelse, kan Office national troeffe
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ekstraordinære Foranstaltninger i Retning af scerlig Undervisning, Specialkurser osv.
Efter endt Oplcering har Invaliderne Adgang kil at
faa Etableringslaan fra Office national, hvilke Laan be
tragtes som det nodvendige Supplement til selve Uddannelsen. Laanene betragtes som Abreslaan og ydes uden
materiel Sikkerhedsstillelse. De udgor hojst 4—5000Frcs.
forrentes med 1 pEt. aarlig og tilbagebetales i lige store
aarlige Rater indenfor et Tidsrum af hojst 10 Aar. In
validerne har derncest Adgang til andre Laan paa gunstige
Betingelser, saaledes til Oprettelsen af mindre Jordbrug,
til Opretholdelse af allerede bestaaende Erhvervsvirksomhed
m. v. Endelig er der i et vist Omfang Adgang til at
faa Arbejdsmaskine fra Office national, saaledes Sy
maskine til krigsenker og Skrivemaskiner til krigsblinde.

Fag:
Almindelig eller elementcer Uddannelse
Handelsafdeling (Stenografi, Maskinskrivning m. v.)
Tegning, Arkitektur
Landbrug, Havebrug, Mejeribrug
Landbrugsmaskiuvcesen
Snedkeri o. l
kurvemager o
Borstenbinderi
Legetojsindustri
Troedrejning
Troeskomageri o. l
Anden Træbearbejdning
Mekanikere, Motormekanikere
Blikkenslagere
Metatdrejere
Metalarbejdere uden anden Angivelse
Frcesere m. sl
Svejsere. Autogensvejsere
Laasesmede
Ehaufforer
Tandteknikere
Bandagister
Urmagere, Guldsmede
Elektro-Mekanikere
Anden Metalindustri
Skomagere
Sadelmagere
Sandal-Fabrikation
Pelsmagere
Fotografer
Typografer o. l
Bogbindere
Skroedere
Malere m. fl
Arisorer
Andre Fag
Iovrigt
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C. Oplåringens Resultater.
Om Oplåringernes Omfang og Resultater gives fol
gende Oplysninger hvorved bemcerkes, at det samlede Antal af krigsinvalider og krigsenker i Frankrig er opgjort til over 2 Millioner af en samlet Befolkning paa
ialt ca. 40 Millioner.
Oplceringsskolerne. Ara krigens Begyndelse og ind
til Udgangen af 1917 var der ialt modtaget 20 000 Elever
til Oplcering i Skolerne. I Aarene 1918—23 modtoges
yderligere 60000 Elever, og af disse sidste gennemforts
38000 Oplceringen, hvorefter 30000 as dem opnaaede
egnet Beskæftigelse. I Aarene efter 1923 er der ydertigere modtaget adskillige Tusind Elever til Oplcering,
saaledes at det samlede Antal pr. 1. Januar 1930 udgjorde: Modtaget til Oplcering ialt ca. 100000, deraf
gennemfort Oplceringen ca. 75000 og anbragt i egnet
Udskrevet

Rest
d. v. s.
under
Oplcering
d. l/i 1921

Modtaget
til
Oplcering

Ialt

Efter
fuldendt
Oplcering

For Afslutning af
Oplceringen

4 843
2 982
802
2 643
1613
827
2 345
611
456
112
315
113
1906
717
381
335
219
275
82
396
163
136
593
93
105
4 050
1 165
393
112
111
64
302
772
92
293
528
1398

4 294
2 719
688
2 468
1525
718
2 025
551
420
90
269
77
1573
598
355
325
205
267
72
377
132
131
453
79
95
3418
973
382
112
110
54
271
625
77
252
392
1367

3 099
1817
453
1433
1029
461
1393
477
299
54
211
57
1087
379
276
150
162
204
46
324
89
81
313
47
59
2 553
686
169
98
66
38
148
387
42
194
268
796

1 195
902
235
1035
496
257
632
74
121
36
58
20
486
219
79
175
43
63
26
53
43
50
140
32
36
865
287
213
14
44
16
123
238
35
58
124
57

1
10
31
147
15
41
136
31

32 343

28 539

19 445

9 094

3 804

549
263
114
175
88
109
320
60
36
22
46
36
334
119
26
10
14
8
10
19
31
5
140
14
10
632
192
11
—
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Beskæftigelse ca. 58000. Etableringslaan er i Tiden fra
Juli 1919 til April 1923 bleven ydet i ialt ca. 3000
Tilfcelde og til et samlet Belob af ca. 4^ ZNill. Francs.
Oplcering hos private Arbejdsgivere.

Om Oplceringsfagene gives Oplysning i foranstaaende
Tabel, der omfatter 32343 af de Elever, der er modtaget
til Oplcering i Skolerne i Tiden indtil 1. Januar 1921.

Om Omfanget heraf gives folgende Oplysninger for Aarene 1918—21.

Modtaget
Aar

1918 . .
1919
1920 , ,
1921

Invalider

Oplcert

Enker

Ialt

Inva
lider

16
111
338
273

20
267
194

16
131
605
467

9
42
212
277

738

481

1219

540

H o j e r e L æ r e a n s t a l t e r o. l . Hjcelp t i l hojere Uddannelse er i Tiden fra 1. Januar 1919 til 1. April
1923 ydet i ialt 365 Tilfcelde.
D e s a m l e d e U d g i f t e r ved Oplåringen har i Aarene
1915—1922 udgjort ca. 85 ZNill. Frcs., hvortil kommer
Belob, som er udredet af lokale Myndigheder og private
Institutioner.
O m I n v a l i d i t e t e n s O m f a n g hos de oplcerte gives
folgende Oplysninger, der angaar de Invalider, ialt
2 204, som var til Oplcering den 1. December 1924:
Isivsliciitstsg^ci
100 pCt.
95 —
90 —
85 —
80 —
75 —
70 —
65 —
60 —
55 50 —

Invs>iMstsg^6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.

149
30
56
66
335
39
87
179
179
50
147
1297

Ar. 12

Transp. 1297
45 — . . .
24
40 — . . . 172
35 — . . .
35
30 — . . . 184
25 — . . .
61
20 — . . . 181
15 — . . .
57
10 - . . . 135
38
Uangivet . . .
Ialt: 2 204

Efter Invaliditetens Art viser de samme 2 204 In
valider folgende Fordeling:
Amputation af en Arm (Haand)
97
.. et Ben (Fod)
301
,. begge Arme (Hcender)
8
., begge Ben (Fodder)
13
Anden Beskadigelse af Arm eller Haand .... 199
.. Ben eller Fod
314
.. Arm (Haand) og Ben (Fod) 36
Blinde
9
Enojede
50
Synssvcekkede
27
Beskadigelse af Hovedet
17
Beskadigelse af kroppen
110
Dove
18
Flere Beskadigelser
70
Fl. Beskadig, medforende fuld Invaliditet .... 27
Lidelser i Åndedrætsorganerne
356
Kirurgisk Tuberkulose
69
Sumpfeber o. l
7

Anbragt
Ialt

Inva
lider

128
177

9
42
340
454

8
34
193
249

74
119

8
34
267
368

305

845

484

193

677

Enker

—

Enker

—

Ialt

,

Lammelser
32
Trepanerede og nervesvækkede
109
Sindssyge
38
Andre Sygdomme
283
Uangivet
14
D. Tvungen Anvendelse af krigsinvalider
En Lov af 17. Juli 1916, cendret ved Lov af 30.
Juni 1923 og Lov af 21. Juli 1928, giver krigsinvaliderne Ret til Ansættelse i visse Stillinger i den offentlige Administration, saavel i Statens- som i kommunens
Tjeneste, samt i industrielle og kommercielle Foretagender,
der har offentlig koncession, Subvention eller Monopol.
Invaliderne har Fortrinsret til disse Stillinger, der kaldes
emplois reserves.
Invalider, der onsker at komme i Betragtning ved
Stillingernes Besættelse, klassificeres og nummereres
efter forskellige kriterier, herunder Arten af deres Ud
dannelse, Invaliditetens Grad, Antallet af uforsorgede
Born samt Tidspunktet for Fremsættelse af krav om
Ansættelse i de reserverede Skillinger. Udnævnelse til en
ledig Stilling finder derefter Sted i den Rcekkefolge, som
er bestemt ved klassificeringen. I de storre kommuners
Tjeneste er Halvdelen af alle Stillinger forbeholdt krigsinvaliderne.
Der foreligger derncest en Lov af 26. April 1924
om tvungen Anvendelse af krigsinvalider hos private
Arbejdsgivere. Loven bestemmer, at Arbejdsgivere,
som beskcestiger mindst 10 Arbejdere (i Land- og Skovbrug dog 15 Arbejdere), er forpligtet til at beskceftige
en vis Procentdel krigsinvalider. Procenttallet fastscettes ved ministerielt Dekret og maa ikke overstige
10 pCt. Det udgor for Tiden 10 pCt. Arbejdskapaciteten hos de tvangsbeskcestigede Invalider skal hos
mindst 1/3 af disse vcere under det normale. Hvis Invaliditeten er 80 pCt. eller derover, regnes Invaliden
ved Opgorelsen lig med 2 andre Invalider.
De beskæftigede Invalider har principielt krav paa
Stedets sædvanlige Arbejdslon. Men Lonningerne kan
dog reduceres med indtil 20 pCt. i de Tilfcelde, hvor
Arbejdsydelsen gaar ned til Halvdelen af den normale,
og kan reduceres med 50 pEt., hvis Arbejdsydelsen er
under Halvdelen. Lonnen kan derimod ikke nedscettes
alene paa Grund af Invalidens Modtagelse af krigsinvalidepension.
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Deutsche kriegsgräberstätte Gerden (Lagarde) Lothringen
Sammelgrab nach der Ausgestaltung durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Slagtere til at overveje hvordan man hurtigst og mest
effektivt kunde faa Vegetarismen gennemfort.
— Er der da intet Lyspunkt? sluttede Pastor Sparring
Kredsforeningernes Mode om den interPetersen sin velholdte og kraftige Tale. Io. Der er
nationale Rustningsindustri.
det Lyspunkt, at hele Verden dog nu omsider er blevet
opmoerksom paa Rustningsindustriens kroeftbyld. Haand
(Efter Politiken).
Vi har ellers i den sidste Tid Hort ikke saa lidt om i Haand maa alle Landes Demokratier arbejde hen imod,
den internationale Rustningsindustri og dens ZNetoder. at den private Rustningsindustri forbydes.
Foredraget blev paahort under stor Opmærksomhed,
Alligevel virkede det Foredrag, som Pastor G . S p a r 
ring Petersen i Fredags holdt i Grundtvigs Hus og asbrodes af Hor Raab. Forfatterinden F r u O l g a
rystende ved alle de Enkeltheder det gav om den blodige Eggers fik nu Ordet, og fortalte gribende Trcek, som
Internationales Samarbejde fra Land til Land. De hun havde oplevet i Frankrig under krigen. Redaktor
japanske Soldater, som i disse Dage mejes ned foran det Aksel Pille rettede et heftigt Angreb mod de krese her
kinesiske Forsvars Stillinger, de drcebes af japanske Vaa- i Landet, som tjener Penge ved Rustningsindustri.
Modets Dirigent, Dansk Fredsforenings Næstformand
ben! Det er nu som det var under Verdenskrigen, da
tyske Soldater blev droebt af Vaaben, som Ententens Hr. Ingvar Nielsen, fremsatte nu Forslag om en Re
Stater ad Omveje havde kobt i Tyskland. Saa meget solution, hvori Regeringen opfordres til at forbyde Udformaar Rustningsindustrien. Selv Nationalismens Front forsel af Vaaben her fra Landet og al privat Vaabenkan den gennemtrænge. ZNan forstaar det bedre, naar industri i det hele taget. En Del kommunister, som var
man horer, hvor mange Statsmomd, der har Aktier i til Stede, fandt Resolutionen for spag og stillede et
Vaabensabrikerne. T h e U n i o n o f D e m o c r a t i e E o n - Abndringsforslag, som Dirigenten dog ikke vilde scette
trol har for nylig afsloret, at adskillige engelske Politikere under Afstemning. Efter en lidt bevceget Episode erhar Aktier i Vickers-Armstrong. Det samme gcelder kloerede Dirigenten sit eget Forslag for vedtaget.
ogsaa flere af kirkens Moend — for Eksempel Biskoppen
af H e r e s f o r d !
! y s s Slags Gummifodtoj repareres.
At Afrnstningsarbejdet Geneve gaar saa troegt er I
Billige Takster - Hurtig Betjening.
ikke til at undres over. I ncesten alle Delegationer sidder
ZNcend, som er interesseret i Rustningsindustrien. Det ^ A?. Moller - Brohovedvej 3 - Sonderborg
er nojagtig, som hvis man vilde soette en Forsamling af

Selv Biskopper spekulerer iRuslnmgsaktier!
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Frygteligt ZMnde fra Verdenskrigen.
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2. Oprettelse af en „Clearing".
3. konkurrence for Freden, Sanatorium og Mindesmoerke Briand.
4. Dannelse af en kommission for Sporgsmaalene
vedr. Verdensokonomien.
5. Dannelse af en teknisk kommission for Ungdom
mens Opdragelse.
6. Ciamacs Aarbog.
7. Oplysninger gennem Meddelingsbladet.
8. Forretningssorerens Beretning.
9. kassererens Beretning.
10. Revisorernes Beretning.
5. Eventuelt.

Paa Slagmarken i Tloerheden af Arras fandtes nu.
1933, femten Aar efter krigens Afslutning i de sammenskudte Skyttegrave 253 Soldaterlig, 122 Tyskere og 131
Franskmcend. 63 kunde identificeres, de ovrige er „ubekendte dode Soldater." Hvilken Tragedie indeholder denne
korte Meddelelse!
„Der kriegsverletzte" (Organ des Vundes der Kriegsverletzten, Witwen und Waisen der Tschechoslowakischen
Republik) skriver dertil folgende:
«Alan sollte diese Soldatenleichen nach Genf transportieren und sie in der Abrüstungskonferenz aufbahren,
damit die Herren Vertreter gerade jener Staaten die sich
zum Abrüstungsgedanken nicht bekehren wollen, und die
nur immer die Phrase von der Sicherheit im Munde
führen, und dadurch eine ehrliche allgemeine Abrüstung
krigsinvalider
verhindern, sie vor Augen haben, wenn sie ihre Phrasen
und Anträge vorbringen, die ja eigentlich nur dahin ausHaandvcerk og Næringsbevis
gehen, die Abrüstung zu verhindern.
Oer Anblick der toten Kameraden würde das Diplomatengeschwätz verstummen lassen. So ist der Krieg, werMange af krigsinvaliderne, som udforer selvstændigt
den die verstümmelten, zerrissenen Gesichter der Toten Haandvcerk, staar i denne Tid over for at skulle lose
sagen, und wer es nicht glaubt, der möge sich für die, Næringsbevis. For at kunne fremskaffe dette, forlanges
die es glauben, in die Schützengräben legen.
forst dansk Indfodsretsbevis, hvortil der kroeves en hel
Del Attester, saasom Fodselsattest, (selv kone og Born,)
Vielsesattest, Straffeattest og Opholdsbevis fra 1. Oktober
1918 til Dato. Samtlige Attester koster pr. Stk. 0,50 kr.,
Et Verdensstcevne
foruden Porto. Indfodsretsbevis 1 kr., og selve Tlceringsaf krigsofre og tidl. krigsdeltagere i Geneve. beviset 40 kr. til kommunen og 12 kr. i Stempelafgift.
Jeg vil antage at den skorste Del af krigsinvaliderne
Den 19. og 20. Marts modes de Delegerede for Or- i denne Tid vil have meget vanskeligt ved at ofre saa
ganisationerne for krigsofrene og tidl. krigsdeltagere, stork et Belob, endsige fremskaffe samme, blot for at faa
der er sammensluttet i saavel Ciamac (International Ar- Lov til at eksistere og udfylde deres Plads i Samfundet.
bejdssammenslutning) som i „Fidac" (Iuterallierede Fode- Hvor mange krigsbeskadigede Haandvoerkere er vel ikke
ration af tidligere krigsdeltagere) i Geneve til en stor henvist til, som Folge af Lcesioner at holde fremmed Hjcelp,
Demonstration til Fordel for Afrustningen.
det vil altsaa sige nu, vi er tvungen til at lose RoeringsGennem disse to Organisationer vil der voere 12 bevis eller ogsaa indskroenke Arbejdet til egen Hjoelp, hvad
Millioner krigsofre og krigsdeltagere repræsenteret.
der for mange vil sige delvis Ophor med Arbejdet, da
Den 20. Marts overrcekkes Afrustningskonserencens vi ikke selv magter det som Folge af krigsskade.
President, Henderson, en Rosolution der vil blive vedkunde der nu ikke toenkes at give os Invalider, der
taget ved den store Demonstration.
udforer Haandvcerk og klarer sig redeligt, en Lempelse
Et helt Aar har Afruftningskonferencen nu afholdt ved Fremskaffelse af Aoeringsbevis. Vi Haandvcerkere
Mode i Geneve. Den har kostet mange penge. Resul- er vist dem i Samfundet der til nu ikke har modtaget
tatet er lige Null.
Krise- eller anden Hjcelp. Arbejdslosheden hersker stcerkt
og trykkende i Haandvoerket, og soerlig hos os krigsinvalider, da vi maa staa tilbage for sunde kroester.
XXI. Mode for „Ciamacs"
Jeg vilde gerne bede Invalidencevnet eller Hovedbestyrelsen
overveje om det ikke var en Opgave der kunde
internationale Bestyrelse.
loses til Fordel for os krigsinvalider, som udover selvGeneve, den 17. Marts, kl. 15 og folgende Dage.
stoendigt Haandvcerk.
Med Tak for Optagelse
oerbodigst
Den forelobige Dagsorden:
Hans Christensen,
1. Formandens Beretning over Ciamacs Arbejde siden
Horup-kirke - Als.
det XX. Bestyrelsesmode i Wien den 3. Septbr. 1932.
Fra Hovedbestyrelsen
j
2. Forberedelserne til Demonstrationen Sondag, den
19. Marks i Geneve, Forhandling med „Fidacs" DeBegrundet paa, at der er en ikke ringe Del af Lokalafdelingerne, som ikke er paa det lobende med Indbetalegerede.
3. Fastsættelse af Tidspunktet og Stedet for Ciamacs ling af kontingent samt Indsendelse af kvartalregnskaberne til Hovedkassen, anmodes disse Afdelinger herved
IX. Aarsmode, 1933.
om, at indhente det forsomte snarest. Vi henviser i denne
4. Indre Anliggender:
Forbindelse til § 5, Stk. 3, i Centralforeningens Vedtceg1. Ansogninger om Optagelse, hhv. Udtrædelse.
ter, hvorefter Repræsentanter fra Lokalafdelinger, der er

Krigs-Invaliden"

Ar. 12

i Restance med Afregning til Hovedkassen, ikke har Stemmeret ved vort Foellesmode. Ligeledes har saadanne Afdelingers Repræsentanter ingen krav paa Rejsepenge
eller Dioeter overfor Hovedkassen ved noevnte Mode, jfr.
§ 9, Stk. 12. i Centralforeningens Vedtægter.
Bring derfor hurtigst muligt Afregningsforholdet
med Hovedkassen i Orden.
T o n d e r , i Februar 1933.
Hovedbesyrelsen.

>

Haderslev Afdeling

afholdt Generalforsamling, Lordag, den 18. Februar
1933, Aften Kl. 8 i „Folkets Hus", med folgende
Dagsorden:
1. Protokoloploesning. 2. Aarsberetning. 3. Fremlæg
gelse af det reviderede Regnskab. 4. Droftetse af evtl.
Forslag til Fællesmodet i Tinglev, samt Valg af Delegerede. 5. Valg af Bestyrelsen (der asgaar Formanden,
2. Sekretoer og 2. Suppleant). Valg til Fornojelses- og
Skydeudvalget samt Valg af en Revisor. 6. Evtl. Renteanliggender. 7. Eventuelt.
Formanden aabnede Modet kl. godt 8, med at byde
Medlemmerne et godt Rytaar, derefter gav han Ordet
til Sekretoeren til Protokoloploesning. protokollen godkendtes uden Kritik. Formanden afgav derefter Aarsberetning. Han oprullede i store Troek de vigtigste Begivenheder indenfor Foreningen i det forlobne Aar, og
udtalte at de gode Onsker for Foreningen, som blev udtalt ved sidste Aars Generalforsamling desvoerre ikke alle
var gaaet i Opfyldelse, ogsaa vor Forening mcerkede paa
mange Maader krisens Tryk. Soerlig havde Lovcendringen af 4. 4. 32 ikke opfyldt alle vore Onsker.
Foreningens Arbejde var gaaet sigt og roligt i det
forlobne Aar, ligesom Samarbejdet med de stedlige Myndigheder ogsaa har voeret som det bor voere. Formanden
udtalte, at vi jo ikke var nogen kamporganisation, men
derimod snarere en filantropisk Forening. Derefter om
taltes konsulentkontorets Virksomhed, og Formanden udtalte at der her blev udsort et godt Arbejde til Fordel
for Invalider og Efterladte. Der er i Aarets Lob afholdt 6 Bestyrelsesmoder samt 4 Medlemsmoder. Det
meddeltes, at Bestyrelsen var villig til at arrangere et
nyt Enkemode, dersom et saadant onskedes. Til Slut
udtalte Formanden en Tak til de ovrige Bestyrelsesmedlemmer og til Fornojelses- og Skydeudvalget for godt
Samarbejde. Han henstillede til Medlemmerne, at agitere
for Tilgang til Foreningen.
Beretningen godkendtes efter en kort Droftelse.
kassereren, kam. Thomsen, fremlagde derefter det
reviderede Regnskab: Afdelingens Aarsregnskab balancerede med 3 535,36 kr., og udviste en Kassebeholdning
pr. 3. 1. 33 paa 767,48 kr.
I Undersiottelser er der i Aarets Lob udbetalt aodt
500 kr.
Byggefonden udviser nu et Belob as 5 439,23 kr.,
sammen med udeskaaende Fordringer, samt Rentebelobet
for i Aar, udgor Byggefondens Formue 6 924,04 kr.
Invalidekonsulentkontorets Indtoegter paa 1 900 kr.,
doekker ikke helt Driftsomkostningerne. Det blev overladt
til Bestyrelsen, at söge Udvej for at skaffe Doekning.
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Regnskabet stilledes til Diskussion og godkendtes enskemmigt. Der udtaltes en Tak til kam. Thomsen for
den flotte Maade han forte Regnskabet paa, ogsaa Revisoren bragte kassereren en personlig Tak for det let over
sigtlige Regnskab, og udtalte ak det var let at revidere
et saadant Regnskab. Det var iovrigt i 12te Aar kam.
Thomsen fremlagte Regnskabet, og Forsamlingen udtalte
Onsket om, at beholde ham som kasserer i mange Aar
endnu.
Under punkt 4 drosledes evtl. Forslag til Foellesmodet i Tinglev. Efter en Diskussion gav Forsamlingen
de Delegerede fri Mandat kil at varetage Afdelingens
Interesser paa bedste Maade. Valget af Delegerede
resulterede i Genvalg med Undtagelse af Fru Elley. der
ikke onskede Genvalg, Enkefru Holm valgtes i Stedet.
De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes med
Aklamation, det samme var Tilsceldet med Fornojelsesog Skydeudvalget. Revisoren blev ligeledes genvalgt.
Under punkt 6 tilbageviste kam. Viggo Hansen den
Kritik som af Foreningen for forurettede krigsinvalider
var rettet mod vore Repræsentanter i Invalideraadel.
kam. Thomsen efterlyste en Udtalelse, der var rettet mod
vore Repræsentanter i Noevn og Raad, om hvorledes
vore nye Repræsentanter i Noevn og Raad rogtede deres
Hverv. Som Svar herpaa udtalte Kammeraterne Hans
Mortensen og Viggo Hansen sig om de nye Repræsentanter,
og ytrede deres Gloede over at have faaet et par gode
Medarbejdere.
konsulent Jepsen gav derefter en kort Oversigt over
kontorets Virksomhed i det forlobne Aar. Der var stor
Stemning for, at der skulde askroeves Ikke-Medlemmer
et lille Vederlag for den Assistance, der ydes dem as
konsulenten. Det overlodes dog til Bestyrelsen at troesse
noermere Bestemmelse herom.
Da der fra flere Sider var indgaaet Foresporgsler
til Bestyrelsen, om hvorvidt kassebudet var valgt en Gang
for alle, eller om han skulde stilles til Genvalg, forelagde
Bestyrelsen Generalforsamlingen dette Sporgsmaal til
Afgorelse. Sporgsmaalet blev indgaaende droslet, der
var Stemning baade for og imod Nyvalg, kam. Henning
fremkom med et Forslag om, at overlade til Bestyrelsen
at troesse Bestemmelse om Ansoettelse af et nyt kassebud naar det stormedes at voere nodvendigt, dog maatte
et saadant Skridt straks soretcegges paa nceste Medlemsmode til Godkendelse.
Angaaende konfirmationshjoelpen se andet Steds i
Medlemsbladet.
Modet sluttede sent begrundet paa den lange Dagsorden.
H. Jepsen.

I

Skodborg-Jels Afdeling

afholdt Generalforsamling, Onsdag, den 8. Februar
1933, i „Buchard's Cafe" i Jels. Modet var godt besogt. Formanden aabnede Modet med at byde Hoved
bestyrelsens Formand, Herr F. Andresen, velkommen, og
talte nogle Mindeord over vores asdode kam., H.I. Aaskov,
A5re voere hans Minde! Derefter gav han Ordet til
Andresen, der holdt et godt opbygget Foredrag over sidste
Aars Arbejde med Invalidesagen, og omtalte hvad der
var opnaaet ved sidste Lovrevision, men beklagede meget,
at der intet var opnaaet for Enkerne, men haabede, at
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det ogsaa maatte blive bedre for dem ved senere 2Endringer. Andresen gav mange gode Oplysninger og be
svarede mange Sporgsmaal.
Derefter blev det reviderede Regnskab forelagt og
enstemmigt godkendt, som balancerer med 224,79 kr., og
en Formue paa 265,46 kr. Derefter Valg af Formand,
Sekretoer og Suppleant, henholdsvis H. Tandrup, P. Froehr
og Elsa Bring alle genvalgt. Til Aarsmodet i Tinglev
valgtes for Jels Hans Moller, for Skodborg H. Tandrup.
Formanden sluttede Modet med en soerlig Tak til kam.
Andresen og til alle de modte.
P. B. V.:
Hans Tandrup.

kekanälinZ
sf Ligt, Isckiss, Muskel-, I^ecl- og Knogleliäewer. ^ I e k t r i 8 k e
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Sonderborg Afdeling

L^turer 1 Xrone

afholdt den 6. Februar d. A., ordincer Generalforsamling
i Colosseum.
Formanden aabnede Modet Kl. 8^ med at byde
alle Medlemmer velkommen og et godt Aytaar. han
aflagde derefter Beretningen over Arbejdet i det forlobne
Aar. Derefter blev der aflagt kasseberetning, Regn
skabet udviste en kassebeholdning paa 363,85 Kr. ITil
slutning tilKasseberetningen aflagde kassereren for „Julens
Gloede" sin Beretning. Der var nogen Tilbagegang i
Sparernes Antal, men de der havde sparet, havde til Gengoeld sparet godt. Begge Beretninger blev godkendt og
der blev fra Forsamlingen udtalt en Tak for Bestyretsens gode Arbejde i det forlobne Aar.
Til Bestyrelsen genvalgtes Formanden kammerat
Asmus Petersen, ligeledes blev de ovrige efter Tur afgaaeude Bestyrelsesmedlemmer genvalgt med Undtagelse
af kammerat Dråbe, som ikke var til Stede. I Stedet
for kam. Dråbe valgtes Fru Wehel ind i Bestyrelsen.
Som Delegerede til Delegeretmodet i Tinglev valgtes
Formanden og kassereren, og som Suppleanter kam.
Beck og Walter Eggert.
Til Amtsorg. Mode valgtes Formanden, kammeraterne Viereck, W. Eggert, Moller, Hansen, Knudsen, samt
Fru Christiansen og Fru Wetzel.
Det vedtoges endvidere af Forsamlingen ogsaa i indevoerende Aar at yde en Hjoelp til konfirmationen, og de
Medlemmer som mener at kunne komme i Betragtning
maa melde sig hos kam. Joh. Jessen, Molby 32.
Modet sluttede om ved kl. 11, men Medlemmerne
blev endnu en Times Tid sammen for under kammeratskabelige Forhold at drofte forskellige for Tiden aktuelle
Forhold.
Bestyrelsen.

I^nge ^urer e5ter Overens^oinst

I^ans Uetersen, L^erggade 25

l^il Nincle om vore Dscle
Vor kammerat, Noestformand i vor Afdeling
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er afgaaet ved Doden i Januar Maaned.
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«5.

10. Aargang

Verdensftcevnet af krigsofre og tidl. krigsdeltagere i Geneve.
Den 19. og 20. Marts afholdtes Verdensstoevnet i Groß-Britannien, Erosfield (Fidac)
Geneve med ca. 5000 Deltagere deriblandt mange Haardt Italien, Frangialli (Fidac)
saarede og krigsblinde. Stcevnet fik et ndmoerket Forlob Jugoslawien, Neditch (Eiamac)
og har utvivlsomt haft en stor moralsk Betydning; en Österreich. Hirsch (Eiamac)
stor Del af Verdenspressen har i udforlige Referater Polen, Ryszkiewicz (Eiamac und Fidac)
Portugal, Campos (Fidac)
taget Stilling til Stcevnet.
„Fidacs" og „Ciamacs" Bestyrelser samledes Lordag Rumänien, Zamfir (Ciamac)
Aften i den „Internationale Club" med Pressereproesen- Tschechoslowakei, Hollmann (Ciamac)
Brandeiß, Präsident der Ciamac
tanterne. Der holdtes Velkomsttaler af den britiske Vice
konsul Cazalet, kam. Maillart, Geneve, „Fidacs" og
Manifestation
„Ciarnacs" Prcesidenter.
Sondag Formiddag forevistes i det store kino
C.I.A.M.A.C. - F.I.D. A.C.
„Rialto" den kendte franske krigsfilm „Croix de bois"
Dimanche, 19. mars 1933
(Holzkreuze) til A5re for Stcevnets Deltagere.
L i s t e des o r a t e u r s :
Om Eftermiddagen kl. 2 samledes Stcevnets Deltagere foran Banegaarden.
Optoget gik derfra ned Maillart. President de l'Amicale des Anciens Combatad den brede Mont-Blanc Gade over Mont-Blanc
tants domicilies ä Geneve.
Broen til „Salle de la Reformation". Gaderne var toet Gorecki, President de la Fidac.
besat af Mennesker som i A5rbodighed hilste det tavse Breves declaration par un representant de chaque nation:
Tog der uden Musik og uden Faner kun med Plakater Allemagne, Declaration du President de la manifestation
imod krigen og for Freden drog forbi og fulgtes af den
Brandeiß
store Menneskemængde. Ved Ankomsten til „Salle de la Autriche, Hirsch (Ciamac)
Reformation", hvor der ligeledes havde samlet sig en skor Belgique, Jacobs (Fidac)
Menneskemængde, viste det sig, at Salen var for lille, Bulgarie, Nikiforov (Ciamac)
faa at der maatte afholdes 2 Forsamlinger straks efter Danemark, Andresen (Ciamac)
hinanden.
France, Rivollet (Ciamac et Fidac)
Grande-Bretagne, Crosfield (Fidac)
Kundgebung
Italie,
Frangialli (Fidac)
C. I . A . M A . C. - F .I . D . A . C .
Pologne, Ryszkiewicz (Ciamac et Fidac)
Sonntag, den 19. März 1933
Portugal, Campos (Fidac)
Rednerliste:
Roumanie, Zamfir (Ciamac)
Maillart, Vorsitzender der „Amicale des Anciens Com- Tchecoslovaqnie, Hollmann (Clamac)
battants" in Genf.
Hougoslavie. Neditch (Ciamac)
Gorecki, Präsident der Fidac.
Brandeiß, President de la Ciamac
Kurze Erklärungen wurden von nachstehenden Vertretern
der einzelnen Nationen abgegeben:
Mandag, den 20., Form. kl. 111/2, modtog AfrustBelgien, Jacobs (Fidac)
ningskonferencens
Prcesident, Mr. Henderson. „Fidac" og
Bulgarien, Nikiforov (Eiamac)
„Ciamac"s
Delegerede
i Folkeforbundssekretariatet, hvor
Dänemark, Andresen (Ciamac)
Deutschland, Erklärung des Vorsitzenden der Kundgebung Resolutionen blev overrakt.
Om dette Mode skriver „Neue Zürcher Zeitung" og
Brandeiß
„National-Zeitung" folgende:
Frankreich, Rivollet (Eiamac und Fidac)
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G e n f , 20. ZNärz, ag. Der Präsident der Abrüstungs
konferenz, Henderson, empfing am ZNontag in Anwesen
heit des Generalberichterstatters Benesch und des Gene
ralsekretärs Sir Eric Drummond die Delegierten der InternationalenArbeitsgemeinschaft der Verbände der Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer und der interalliierten Föderation der ehemaligen Kriegsteilnehmer, um die gestern
im Reformationssaal im Namen von acht RNllionen
Frontkämpfern des Weltkrieges angenommene Resolution
entgegenzunehmen.
Der Präsident der Interalliierten Föderation der ehemaligen Kriegsteilnehmer, General Gorecki, der Vizepräsident der Intern. Arbeitsgemeinschaft der Verbände der
Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer, A. Morel und der
Leiter des englischen Frontkämpferbundes. Oberst Brown,
hielten Ansprachen, in denen sie insbesondere hervorhoben, daß sie nach Genf gekommen seien, um für eine
starke Herabsetzung der Rüstungen einzutreten. — Der
Präsident der Abrüstungskonferenz. Henderson, dankte für
die Kundgebung des Vertrauens und der Aufmunterung
und wandte sich in scharfer Weise gegen die Kriegs
gerüchte, die in den letzten Illonate neuerdings aufgetaucht
sind, kein vernünftiger Staatsmann werde es über sich
bringen, leichtsinnig einen Krieg zu entfesseln. Der Krieg
schaffe neue Ungerechtigkeit und Uneinigkeit unter den
Völkern. Die Völker wünschen den Frieden. An die
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ehemaligen Frontkämpfer gewandt, erklärte Henderson
mit lauter Stimme: „Ihr seid nach Genf gekommen, um
gegen den Krieg zu demonstrieren. In Anbetracht der
fürchterlichen Erfahrungen, die Ihr selbst gemacht habt,
ist die Welt verpflichtet, auf Eure Worte zu hären. Die
Abrüstungskonferenz wird den von Euch ausgesprochenen
Wünschen Rechnung tragen, damit Eure Opfer nicht vergeblich gewesen sind.
Genf. 20. ZNärz. Noch nie hat der große Saal des
Völkerbundssekretariats, in dem sonst der Hauptausschuß
der Abrüstungskonferenz tagt, so starke (aber in der Form
durchweg korrekte) und innerlich überzeugte Reden für
die Abrüstung und gegen den Krieg geHort, und noch
nie ist solchen immer wieder spontan so mächtiger Beifall
gespendet worden, wie heute mittag bei der Überreichung
der Resolution der internationalen kriegsteilnehmerorganisationen an das Bureau der Abrüstungskonferenz.
Es waren über 1000 alte Frontsoldaten, die zu dem
feierlichen Akt erschienen waren und den Ansprachen
ihrer obersten Vertreter, der Leiter der F i d a c u n d d e r
Ciamac sowie eines englischen Redners starken Nachdruck verliehen. Präsident Henderson antwortete mit
einer längeren substantiellen Rede, in der er den Kriegsteilnehmern für ihre Unterstützung der Abrüskungsberatungen herzlich dankte und sie eindringlich bat, damit
nach Kräften fortzufahren.

l?ei Henderson
Resolution sur 1e Desarrnernent
adoptee par la
L. I.
^1.
L. et la
I. v.
L.
et 80umi8e au
^resident de 1a donterence du Oesarmeinent
(Geneve, 19.-20. ^1ar8 19ZZ

Resolution on Disarinement
adopted
tlie
N
L. and k. I. v.
d.
and 8ul?mitted to tke
^resident ot tke Oisarmament Lonkerence
(^eneva, ^larck 19.-20. 19?)
I.

LntsckliessunZ über die ^krüstunZ
von der
und der
I. v.
d.
Angenommen und dem
Präsidenten der ^krüstungskonLeren?
ül?erreic1lt
(?ent. 19.-20. 54är- 19ZZ

L. I.

I.e8 ancien8 com1)3ttant8 et victime^ de 1a guerre.
ssroupes au sein de la
(Conference in
ternationale de8 388ociation8 de8 ancien8 coml?attant8
et victime8 de 1s guerre) et de la k.I.O.^.(^. (fede
ration interalliee de8 ancien8 coml?attant8), reuni8 pour
la premiere toi8 dan8 un eLtort commun, evoc^uant 1e
80uvenir de8 mi11ion8 de mort8 de la guerre et parlant au nom de ce8 deux groupement8 czui comptent
l^uit million8 de memkre8 de8 Ltat8 8uivant8:
^.llemagne, ^utriclie, Lelgi^ue. Lulgarie, Dane
mark. kinlande, krance, (ZrancZe-Lretagne, ?ologne,
Portugal, R^oumanie, ?c1ieco8lovaczuie. Voug08la-

vie, ain8i c>ue de la Ville I^idre de Oant-ig et du
l'erritoire de ^lemel
ont adopte 1a re8o1ution 8uivante:
118 rappellent 8o1enneI1ement c>ue 1a ?aix e8t !a
condition premiere du donkeur et de 1a pro8perite
de8 peup1e8 et czue 1e8 ^ncien8 (^om1?attant8 et Victime8 de la Ouerre en 80nt 1e8 de5en8eur8 1e8 p1u8
czua1itie8,- <^>ue 8on maintien n'e8t p088il?le c>ue dan8
1e re8pect de8 traite8 et dan8 l'egalite de8 droit8 pour
tou8 1e8 ^tat8. et en ol?8ervant Ie8 grand8 principe8
8uivant8: ^rkitrage okligatoire et en tou8 1e8 ca8
reglement de8 di^terend8 8an8 recour8 ä 1a torce, 8ecurite et Oe8armement moral et materiel.
Ü8 attirment czue le de8armement moral comporte
la 8uppre88ion de tout ce czui pul?lic>uement
particulerement dan8 1e8 ecole8 - travaille ä l'encontre de
la compreken8ion de8 peuple8.
I.e de8armement materiel doit etre 8ul?8tantiel,
8imultane et progre88it. II doit comporter la 8uppre88ion de la takrication et du tratic prive de8 arme8 et
un controle international eKectit et reciproc>ue.
118 in8i8tent termement aupre8 du ?re8ident et
de8 ^1em1?re8 de la »Lonterence generale pour la reduction et la limitation de8 ^rmement8« atin Lsu'il
tradui8ent dan8 1eur8 deci8ion8 1e8 volonte8 ain8i exprimee8. et czu'au lieu de c1»erclier ä »1»umani8er« la
guerre, Ü8 creent une organi8ation de 8olidarite capal)1e de prevenir, et. au be8oin, de reprimer toute
agre88ion.
-i-1^Ile Lx-^ervice ^len and V^ar Victim8 grouped
in tlie
(International Lonterence ot
^88ociation8 ot Lx-8ervice ^len and XX^ar Victim8)
and tl^e k.I.D.^.L. (Interallied kederation ok Lx-8ervice ^len). a88eml)led tor tlie tir8t time in a common
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ekkort, evoking the memory ok the millions ok war
dead and speaking in the name ok the above two
Organisation which comprise eight million members
ok the kollowing countries:
^ustria, Belgium, Bulgaria, O^echoslovakia,
Denmark. france, Qerman^, Oreat Britain, ?oland, fortugal, ^oumania, Vugoslavia, as well 38
the free Oit^ ok Dan^ig and the l'erritor^ ok Kernel,
have adopted the kollowing Resolution:
8olemnl^ recalling the kact that peace is the pri
mary condition kor the happiness and prosperit^ ok
peoples, and that the fx-8ervice I^len and V^ar Victims are its best czualikied dekenders; that its maintenance is onl^ possible when based on the respect
ok treaties and eL>ualit^ ok rights tor all 8tates, and
b^ observing the kollowing great principles: Oompulsor^ ^rbitration, or in an^ event the settlement
ok dikkerences without recourse to korce, 8ecurit^ and
Disarmament, both moral and Material.
I'he^ akkrm that moral disarmament entails the
suppression ok ever^thing which public!^ ^ and particularl^ in school — tends to hinder mutual understanding between the peoples.
Material disarmament should be substantial, simultaneous and progressive; it should include the
suppression ok private manukacture ok and private
trakkic in arms, together with ekkective mutual inter
national control.
^he^ insist kirml^ that the ^resident and ^Vlembers ok the »Oeneral Oonkerence kor the ^eduction
and Limitation ok ^rmaments« interpret in their de
cisions the wishes thus expressed, and that, instead
ok seeking to »humanise« warkare, the^ institute an
ekkective organisation kor the prevention and, ik need
de, repression ok an^ aggression.
Die ehemaligen Kriegsteilnehmer und Kriegsopker,
die in der O.I.X.^I.^.O. (Internationale ^.rbeitsgemeinschakt der Verbände der Kriegsopker und Kriegs
teilnehmer) und der f.I.D.^.O. (Interalliierte Mode
ration der ehemaligen Kriegsteilnehmer) Zusammen
geschlossen sind, haben sich 2um ersten ^lale 2u
gemeinsamen Vorgehen vereinigt und im (^edenl<en
an die ^oten des V^eltl^rieges und im Imamen ihrer
acht Millionen Mitglieder, die
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, ?ranl<reich, (^rokkritannien, Jugosla
wien, Osterreich, ?olen, Portugal, Rumänien, ^schechoslowalcei, sowie der kreistat Dan^ig und dem
^Vlemelgehiet
angehören, kolgenden LeschluB gekaut:
8ie erinnern keierlich an die Tatsache, daB der
Brieden die Orundhedingung des (ilücl^es und des
Wohlstandes der Nationen ist und daB die ehema
ligen Kriegsteilnehmer und Kriegsopker die kerukensten Verteidiger des kriedensgedanlcens sind, daL der
krieden nur aukrecht erhalten werden kann auk (^rund
der Achtung der Verträge und der gleichen Rechte
kür alle Staaten unter >Vahrung kolgender t^lauptgrundsat^e: obligatorische 8chiedsgerichtsl?arl<eit und
in ^edem ?alle gewaltlose Beilegung aller Streitigkeiten,
Sicherheit, moralische und materielle Abrüstung.
8ie stellen kest, daik die moralische Abrüstung
die Unterdrückung aller Linklüsse im okkentlichen
liehen, besonders in den schulen, die der Versöhnung
der Völker entgegenstehen, mit einschließt.

Die materielle Abrüstung muB wesentlich, gleich
zeitig und kortschreitend sein; sie muL einschließen:
^.ukhehung der privaten V^akkener-eugung und des
privaten ^akkenhandels und eine internationale, tat
sächliche und gegenseitige Kontrolle.
8ie kordern den Präsidenten und die Mitglieder
der »Allgemeinen Konkeren^ ^ur Herabsetzung und
Begrenzung der Rüstungen« auk, diesen ihren ^Villen
in die ^7at um^uset^en und, statt nach Mitteln ^u
suchen, den Krieg?u »vermenschlichen«, eine solida
rische Organisation ^u schakken, die ^eden ^ngrikk
2U verhüten und nötigenkalls 2U unterdrücken vermag.
leiste des Associations

äe la (ü.1.^.^1.^.^. et la
a^ant vote la resolution

^llemagne
1. Reichsbanner Hchwar^-Kot-l^old (I.a Banniere d'Lmpire I^oire-Kouge-Or);
2. Keichsbund der Kriegsbeschädigten, Kriegs
teilnehmer und Kriegshinterbliebenen (l^nion nationale
des futiles de guerre, ^nciens (kombattants, Veuves
et Orphelins).
v^utriche

Z. ^entralverband der I^andesorganisationen der
Kriegsinvaliden und Kriegshinterbliebenen (l^Inion
centrale des Organisations regionales des futiles de
guerre, Veuves et Orphelins);
4. Verband der Kriegsblinden (I^nion des
^.veugles de Ouerre).

Lelgi^ue
5. kederation Nationale des (kombattants;
6. federation Nationale des Invalides Beiges;
7. Amicale des Okkiciers de la (Kampagne
1914-18;
8. federation Nationale des Volontaires de
Ouerre;
9. Association des ^.nciens Oombattants Ellies
du Katanga (Oongo);
10. Association des ^nciens (kombattants d'I^Ivira
(Oongo).
Lulgarie
11. 8a^U2 na ?ostradalite od Vojnite (I^nion
des Victimes de (Guerre).

Danemark
12. foreningen kor ssnder^dske Krigsbeskadigede, Krigsdeltagere og faldnes fkterladte (Associa
tion des ^lutiles et 8urvivants de (Guerre du 8lesvig
septentrional).
finlande
1?. Vapaussodan Invalüden I^iitto (I^igue des
^Vlutiles de ()uerre).
france
14. Association (Generale des ^lutiles de la
(Guerre;
15. Association des 8phinx;
16. federation Nationale des Associations fran^aises de futiles et Veuves de (Guerre;
17. federation Nationale des ^nciens frisonniers de Ouerre, fvades et Otages;
18. federation Nationale des Blesses du foumon et Ohirurgicaux;
19 federation Nationale des (kombattants Kepublicains;
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20. federation des Associations d'^nciens (Üonilzattants Kepul?licains:
21. federation des /^micales de ^lutiles »^.ide
et protection«;
22. federation Nationale des Loilus d'Orient;
2?. federation des Association de fonctionnaires Victirnes de 1s (^uerre;
24. federation Ouvriere et Lausanne des Asso
ciations de Victirnes de la d-uerre;
25. (-roupernent des O51iciers futiles;
26. figue des ^.nciens Lornlzattants pacilistes;
27. 8ernaine du <Üornl)attant;
28. I_Inion federale des Associations fran^aises
des futiles et ^.nciens Lornbattants;
29. l^nion Nationale des Lornkattants;
50. I_Inion Nationale des futiles et ^eLorrnes.
(^rande-LretaZne
ZI. kritisk Legion.
I.ituanie (^erritoire de Kernel)
52. Karo I^ulcente^'usi^ ir I^asli^ 8a^unga (l^nion
des Invalides de guerre).

poloZne
55-^61. federac^a polsl^icl? ^vvia^l^ovv Olzroncow
O^e^-ny (federation des Associations polonaises des
Detenseurs de 1a Latrie — 29 associations).
62. ^vvia^el< Inxvalidovv XVoienn^cli ^^ec^pospolite^ po1sl<iej (I^Inion des Invalides de Ouerre de
1a Kepublipue Polonaise);
6). ^vvia^elc 8to^var^s2en Ociernnial^cl^ ^olnier^^
(federation des Associations d' ^.veugles de (-uerre).

Portugal
64. figa dos Lornkatentes da (-rande (-uerra.

R^ouknanie
65. l^niunea Oliterilor de I^e^erva (l^nion des
O51iciers de Reserve);
66. (üasa Voluntarilor I^ornani din 8il?eria (Oroupernent des V^olontaires ^ournains de 8il?erie);
67. (Üercul Militär al 8ul?-()1iteri1or de Ke^erva
(d!ercle ^lilitaire des 8ous-()LIiciers de Reserve);
68. l^lniunea I^ationala a fostilor I^uptatori
(l^Inion Nationale des /^nciens dornlzattants);
69. l^Iniunea fostilor Voluntari ^ornani (l^Inion
des ^.nciens Volontaires I^ournains);
70. ^paratorii patriei (I.es De5enseurs de la
patrie);

Hvad der krceves for ak faa
ksrekork.
Om de nye Regler, der er fremsat af Sundheds
styrelsen og udsendt af Justitsministeriet til Politi
mestrene og de Motorsagkyndige.
Nedenstaaende er med Redaktionens Tilladelse
optaget fra Ugebladet „Motor".

Justitsministeriets nye Cirkulere om Erhvervelse af
Korekort er nu udsendt og tilstillet kobenhavns politi.
Landets Politimestre og samtlige Motorsagkyndige. Da
Cirkuleret ikke offentliggores udenfor „Ugeskrift for Leger" — det gengives end ikke i Administrationens kundgorelser, „Ministerialtidenden", har „Motor" anset det
for rimeligt og nyttigt i store Trek at gore Rede for
Cirkulærets Indhold og de Linjer, der er fulgt ved Ud
arbejdelsen af disse vigtige og betydningsfulde Bestem
melser.
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71. federatia (-enerala a Dernokili^atilor (fede
ration (Generale des Oernodilises).
72. ^.ssociatia Oenerala a Invali^ilor din Ka?doiul (Association Oenerale des Invalides de Querre);
75. 8ocietatea I^utilatilor Invali^i din Ka^doi
(8ociete des futiles et Invalides de Querre);
I'cltecoslovac^uie
74. Les^oslovenska Odec I^egionarska (Oroupeinent des I^egionnaires tcl^ecoslovac^ues);
75. Xruli francouslc^cl^ I^egionaru (Lercle des
I^egionnaires de france);
76. Kruli 8tarodru^iniku (Lercle des Premiers
Volontaires):
77. I^e^avisla ^ednota Leslcoslovensk^cl» I^egionaru (l^nion Indepedante des fegionnaires tcltecoslovacsues);
78. Oru^in^ Leslcoslovens^cl» Valecn^cl^ poskodencu (Associations des futiles de Ouerre tcl^ecoslova^ues);
79. Organi^ace (Üeslcoslovens^cl» Valecn^cl» Invalidu-Oustojnil^u (Organisation des Oküciers tckecoslovac^ues Invalides de Ouerre);
80. Dru^ina Oslepen^cl^ Vo^inu (^.ssocition des
^veugles de (-uerre);
81. Lund der Kriegsverlet^ten, Witwen und
XVaisen (I_)nion des futiles de (-uerre, Veuves et
Orpkelins).
Ville likre de Oant2iZ
82. Lund der Kriegsblinden (I^nion des ^.veugles de Ouerre):

^ouZosIavie
8Z. l^Idru^enje Ke^ervnicli Otcira i Katnika
(Association des Okiiciers de Reserve et ^nciens (üornlDattants);
84. ^Idru^enje Katnicl» Invalida Krahevine ^sugoslavije (Association des ^lutiles de (-uerre du R^o^aurne de Vougoslavie);
85. 8ave^ ^atnicll Do1)rovoljaca (I^nion des
Volontaires de Ouerre).
Italie
86. ^ssociacione Nationale dei cornkattenti;
87. fra ^Vlutilati'e Invalidi di guerra.

^ineric
88.

^rnerican legion.

Au som for er, naar alle andre krav er opfyldt,
Betingelsen for Opnaaelfe af korekort, at Loege-Attesten
er fyldestgorende. paa denne Forudsætning hviler de
enkelte Bestemmelser i Justitsministeriets Cirkulere, der
er tilrettelagt og udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.
Er Lege-Attesten blank, det vil sige: er den vordende
ZNotorforers fysiske og psykiske Tilstand i Overensstemmelse med de Fordringer, der stilles i den autoriserede
Lege-Attest, udsteder politimesteren, i kobenhavn Poli
tiets fjerde Afdeling, korekortet.
I alle andre Tilfelde skal med en enkelt Undtagelse
Attesten forelegges Sundhedsstyrelsen, som derefter paa
Grundlag af de nu fastsatte Regler afgsr, om korekort
skal udstedes eller ej, eller om korekortet skal gives paa
serlige Betingelser. Det er for hovedindholdet af disse
Betingelser vi gor Rede i det folgende.
Cirkuleret folger uoje Rekkefolgen i Lege-Attesten,
hvis forste Sporgsmaal lyder: Lider Ansogeren (den
vordende Motorforer) af Sygdomme, der skonnes af Be-
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tydning for Evnen til at fore Motorkoretoj? Specielt
kroeves der Oplysning, om Ansogeren lider afHjertekrampe,
andre alvorlige Hjertelidelser, forhojet Blodtryk og organiske Lidelser iNervesystemet. Besvares disse Sporgsmaal
ikke med et Nej, skal Sagen foreloegges Sundhedsstyrelsen,
som derefter som Regel vil kroeve en Attest fra en Specialist i medicinske Sygdomme, for Afgorelsen om korekortets Udstedelse troeffes. Det samme goelder de Sukkersygepatienter, der er under Insulin-Behandling, og som
har haft Insuliu-Ehock.
Ved Sporgsmaal 2: lider Ansogeren af Epilepsi,
Svimmelhed eller Besvimelsesanfald, har Sundhedsstyrel
sen. hvis Attesten ikke svarer Nej, ligeledes Afgorelsen,
og det fastslaaes i Eirkuloeret, at en Epileptiker som
Regel ikke kan opnaa korekort for fem Aar efter sit
sidste Anfald.
Sporgsmaal 3: Frembyder Ansogeren Tegn til
Sindssygdom eller manglende aandelig Udvikling. Besvares
Sporgsmaalet ikke med nej. skal Sagen foreloegges Sundhedsstyrelsen.
Sporgsmaal 4 gaar ud paa, om Ansogerens Arme
og Ben er normale og er folgelig et af Attestens Hovedsporgsmaal. Herom foreskriver Eirkuloeret, at saafremt
Sporgsmaalet ikke besvares med Ja, skal Sagen foreloegges Sundhedsstyrelsen. Dog kan Politimesteren efter
indhentet Erkloering fra den Motorsagkyndige udstede
almindelig Forerbevis til personer, der mangler indtil
to Fingre, dog ikke Tommelfingeren, naar Haandtrykket
er kraftigt og den paagceldende ifolge Loegeerklcering kan
fastholde en glat 3 Centimeter tyk Troestok, hvori er ophoengt en Voegt paa 15 kilogram, i lodret Stilling i ti
Sekunder. Er Politiet eller den Motorsagkyndige i Tvivl
om, hvorvidt det er forsvarligt at give en saadan Person
Forerbevis, maa Sagen foreloegges Sundhedsstyrelsen.
Og onsker Personer med den her beskrevne Defekt korekort til erhvervsmoessig korsel, skal Sagen altid foreloegges Sundhedsstyrelsen.
Sporgsmaal 5: Lider Ansogeren af Rnndryggethed
eller Rygskoevhed i betydeligere Grad? Besvares Sporgsmaalet ikke med Nej, troeffes Afgorelse om korekortets
Udstedelse af Sundhedsstyrelsen.
2 Sporgsmaal 6 skal der svares paa, om Ansögerens Synsstyrke er normal, og om han lider af Natteblindhed eller alvorligere Ojensygdomme. Er Ansogeren
nattebtind, eller har han alvorligere Ojensygdomme, skal
Sagen foreloegges Sundhedsstyrelsen.
Sporgsmaal 7: kan Ansogeren hore Talestemmer
i fire Meters Afstand? Saafremt dette Sporgsmaal ikke
besvares bekroestende, afgor Sundhedsstyrelsen, om korekort bor udstedes.

Aus der Praxis
des Reichsversorgungsgerichls
von Helene Hurwitz-Stranz
Beisitzerin am Reichsversorgungsgericht, Berlin
Die Nachkriegszeit hat in Deutschland durch den Ansbau der öffentlichen Fürsorge, des Arbeits- und Wirt
schaftschuhes, zur Gründung einer Reihe neuer, auch höchstinstanzlicher Gerichte geführt. Unter ihnen nimmt das
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I alle — de her noevnte — Tilfoelde, hvor LoegeAttesten skal foreloegges Sundhedsstyrelsen, skal det end
videre oplyses, hvilken Interesse Ansogeren har i at faa
korekort, samt hvilken Type Motorkoretoj, han agter at
fore. Endvidere skal der indhentes en Erkloering fra den
Motorsagkyndige, og Ansogeren bor ikke henvises til at
afloegge den soedvanlige Aorerprove for den Motorsagkyndige, for Sagen har vceret forelagt Sundhedsstyrelsen.
Mener den Motorsagkyndige undtagelsesvis, at en
orienterende Prove er nodvendig, for han afgiver sin Erkloering. har han Ret til at forlange en saadan Prove
men Proven er til Gengoeld gratis for Ansogeren.
I soerligt tvivlsomme Tilfoelde vil Sundhedsstyrelsen
eller Justitsministeriet kunde forlange, at Ansogeren —
hvis han bor i Provinsen — rejser til kobenhavn og
afloegger en koreprove for en Repräsentant for Sund
hedsstyrelsen og for en af kobenhavns Politis Motorsagkyndige. Ogsaa denne Prove er gratis, men har til
Gengoeld kun orienterende Betydning, og uanset Provens
Forlob kan den aldrig efterfolges af Udstedelsen af korekort. Og gives der efter denne orienterende Prove
Ansogeren Tilladelse til at faa Forerbevis, skal han inden
korekortet udstedes, afloegge og bestaa den soedvanlige
Forerprove for den Motorsagkyndige paa sit Hjemsted
og betale det fastsatte Gebyr.
Er Tilladelsen til at faa korekort betinget af, at der
foretages Mndringer ved Motorkoretojet, skal den endelige Prove for der Motorsagkyndige altid foretages i en
Vogn, der er indrettet i Overensstemmelse med disse
Abndringer.
Det tredje og sidste Afsnit af Eirkuloeret giver udforlige Regler for de krav, der stilles til Ansogere med
Defekter i Arme eller Ben. Disse Regler er saa detaille
rede at de, allerede af pladsmoesfige Grunde, ikke lader
sig gengive i deres Helhed, og en brudstykkevis Gengivelse er uden Interesse.
hovedvcegten vil blive lagt paa, at Ansogerens
Mangler i störst muligt Omfang opvejes ved, at der
foretages saadanne Endringer ved Motorkoretojet, at den
defekte Arm eller det defekte Ben ikke anvendes ved
Vognens Betjening. Endvidere vil Personer med legemlige Mangler af denne Art kun i scerlige Tilfoelder kunne
opnaa Tilladelse til erhvervsmoessig korsel, men ogsaa
herfor er der givet noje udformede Regler.
Det fremgaar af dette Referat af Eirkuloeret, at
Justitsministeriet og Sundhedsstyrelsen forer en noje Kontrol med korekortets Udstedelse i alle Tilfcelde, hvor
Sporgsmaalet om Forerens Egnethed overhovedet kan
rejses. Men at Myndighederne paa den anden Side ikke
er lydhor for de fanatiske Röster, der krcever en Mand
afskaaret fra sit Erhverv uden sagligt berettigede eller
loegeligt begrundede Aarsager.
Es.
Reichsversorgungsgericht in Berlin eine besondere Stelle
ein. An diesem Gerichtshof wirken noch heute. 14 Jahre
nach Kriegsende, Grauen und Schädigungen des Krieges
ergreifend und lebendig nach und geben dieser SpruchbeHorde ihr besonderes Gepräge.
Das Reichsversorgungsgericht ist der oberste Gerichts
hof auf dem Gebiete des Versorgungswesens für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene. Es wurde bald
nach Kriegsende, im Frühjahr 1919, auf Grund der
„Verordnung der Reichsregierung über Änderung des
Verfahrens in Militär-Versorgungssacheu" errichtet. Ihm
obliegt sowohl die Feststellung als auch die Regelung der
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Deutsche Ehrenstätte in Elfringen (Avricourt), Lothringen. Eckpfeiler am Sammelgrab.
Erbaut vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Versorgungsgebührnisse in letzter Instanz. — Vis zu seiner
Errichtung wurde die Regelung der Rentenbezüge durch
besondere Pensionsregelnngsbehörden vorgenommen, gegen
deren Entscheidung die Kriegsopfer nur den Weg der
klage vor den ordentlichen Gerichten beschreiten konnten.
Dem Reichsversorgungsgericht ist die verantwortliche
Ausgabe zugeteilt, über die sinngemäße Auslegung und
die gleichmäßige Handhabung der gesetzlichen Vorschriften
zu wachen, für eine gerechte und wohlwollende Prüfung
der Versorgungsansprüche der Kriegsopfer einzutreten.
Oer kreis der Personen, die vor dem Reichsversorgnngsgericht und vor den Versorgungsgerichten ihr Recht suchen,
umfaßt die Angehörigen der alten und der neuen Wehrmacht: Mannschaften, Kapitulanten, Offiziere, Militärbeamte, Heeresarbeiter, Altrentner; die Kriegsteilnehmer:
Schwerbeschädigte und leichter Beschädigte; die Kriegs
hinterbliebenen: Witwen,Waisen und Eltern der Gefallenen
oder infolge von Dienstbeschädigung Verstorbenen; ferner
diejenigen Zivilpersonen, die durch Maßnahmen der feindlichen Streitmächte oder durch inneren Aufruhr Schaden
erlitten haben.
Die erstmalige Feststellung und Regelung der Rentenbezüge für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene
wird von den Versorgungsämtern in den verschiedenen
Teilen Deutschlands vorgenommen. Gegen ablehnende
Bescheide der Ämter können die Antragsteller Berufung
bei den Versorgungsgerichten einlegen; gegen die Ent
scheidung dieser Gerichte können sowohl der Fiskus als
auch die Antragsteller das Reichsversorgungsgericht als
letzte Instanz anrufen.
Die Grundlage für die Versorgung und Fürsorge
der deutschen Kriegsopfer bildet das Reichsverforgungs-

gesetz vom 12. Mai 1920. Der leitende Gedanke dieses
Gesetzes ist nicht der Gedanke des Schadensersatzes, sondern der Aürsorgegedanke, der vor allem in den im Gesetz
verankerten Bestimmungen über die „Soziale Fürsorge"
zum Ausdruck kommt. Sie gibt den Kriegsbeschädigten
Anspruch auf Berufsausbildung oder Berufsumbildung,
sowie einen Anspruch auf Heilbehandlung und stellt neben
die Rentenversorgung eine ergänzende, individuelle Fürsorge. — Die Grundlage für Ausbau und Gliederung
des Versorgungsversahrens bildet das Verfahrensgesetz
vom 10. Januar 1922 und die zu diesem Gesetz erlassenen
Abänderungsvorschriften.
Für die neuzeitliche Ausgestaltung der Versorgung,
der Fürsorge und des Verfahrens haben die SelbsthilfeOrganisationen der Kriegsopfer, sowie die Mitarbeiter
des „Reichsausschusses der Kriegsbeschädigten und KriegsHinterbliebenenfürsorge", der dem Reichsarbeitsministerium
angegliedert ist, wertvolle Arbeit geleistet. Die Kentnisse der kriegsopferverbände, ihre Erfahrungen sind gewertet worden, die Wünsche dieser kreise fanden weitgehende Berücksichtigung.
Das Reichsversorgungsgericht hat seine rechtsprechende Tätigkeit am 4. November 1919 begonnen. Durch
das Verfahrensgesetz von 1922, das auch für Eltern
rentenansprüche Rekursfähigkeit einführte, stieg die Zahl
der Eingänge stark, sodaß im Jahre 1930 die Zahl der
Senate und Hilfssenate 25 betrug, die Zahl der monatlichen Eingänge durchschnittlich 3 000. Ungefähr 45 000
Fälle wurden jährlich durch das Gericht erledigt. Das
Anschwellen der Rekurseingänge erklärte sich durch die
steigende wirtschaftliche Not; viele Kriegsteilnehmer stellten
noch nachträglich Rentenansprüche oder Anträge auf Er-
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höhung ihrer Bezüge. Die hohen Zahlen beleuchten Um
fang und Bedeutung des Reichsversorgungsgerichts für das
deutsche Volk. Die Richter müssen nicht nur mit Gesetzesparagrapheu und Akteninhalt genau vertraut sein, sondern
sie müssen menschliches Verständnis und innere Anteil
nahme besitzen, um berechtigten Ansprüchen stattzugeben
und unberechtigte Anträge zurückzuweisen.
Die soziale Einstellung des Reichsversorgungsgerichts
wird dadurch gewährleistet, daß in den einzelnen Senaten
neben dem Vorsitzenden und einem Mitglied des ReichsVersorgungsgerichts, sowie einem Mitgliede eines ordentlichen Gerichts stets ein Beisitzer aus den Reihen der
Kriegsopfer sowie ein Beisitzer aus dem Kreis der sozial
erfahrenen Personen mitwirkt. Die Beisitzer aus den
Reihen der Versorgungsberechtigten werden von den Organisationen der Kriegsopfer vorgeschlagen. Auf diese
Weise soll es erreicht werden, daß die Kriegsopfer selbst
in lebendiger Fühlung mit der Rechtsprechung des ober
sten Gerichtshofs bleiben und Anregungen geben können;
durch die Mitwirkung der sozial erfahrenen Personen
soll die soziale Einstellung dieses Gerichtshofes gewahrt
bleiben, indem nicht nur der Buchstabe des Gesetzes ausgelegt wird, sondern je nach den Verhältnissen des Einzelfalles versucht wird, soziale Erwägungen, soweit das
Gesetz es zuläßt, bei der Entscheidung mitwirken zu lassen.
Entsprechend den Vorschriften für das Reichsverforguugsgericht ist auch bei den Versorgungsgerichten in den
einzelnen Kammern je ein Beisitzer aus den Versorgungs
berechtigten und eine sozial erfahrene Person richterlich
tätig.
In Hinterbliebenensachen wird der eine Beisitzer aus
dem Kreis der Hinterbliebenen gewählt. Der Beisitzer
aus der sozialen Fürsorge kann eine sozial erfahrene Frau
fein, da viele Frauen in der Fürsorge für die Kriegs
opfer jahrelang maßgebend mitgewirkt haben und noch
tätig sind und deshalb besondere Eignung für dieses
Amt besitzen. Zur Zeit wirken eine Reihe von Kriegerwitwen als Beisitzer beim Reichsversorgungsgericht und
den Versorgungsgerichten und ferner beim Reichsverforguugsgericht drei sozial erfahrene Frauen.
Es muß anerkannt werden, daß die Mitglieder, des
Reichsversorgungsgerichts die Mitarbeit der Versorgungsberechtigten und der Frauen stets gefördert haben. Von
den Kriegerwitwen, die am Gericht tätig sind, wohnen
zwei in Berlin, die anderen leben in verschiedenen Teilen
Deutschlands und werden jeweils für einige Sitzungen nach
Berlin berufen. Es ist zu bewundern, welche Kenntnisse
diese Frauen mitbringen und wie sie es verstanden haben,
trotz der Sorge für ihre Kinder, noch mitzuwirken zum
Wohle der Kriegsopfer. Durch die Arbeit in den SelbstHilfe-Organisationen haben diese Kriegerwitwen nicht nur
Befriedigung gefunden, sondern es ist ihnen dadurch ermöglicht worden, Besserungen auf dem Gebiet der Verforgung und Fürsorge herbeizuführen.
Die Kriegsopfer werden vor dem Gericht meist durch
einen Angehörigen ihrer Organisation vertreten. Die
Zusammenarbeit mit den Richtern ist erfreulich. Seine
soziale Einstellung kann das Gericht in seiner Rechtsprechnng sowohl bei der Auslegung des Gesetzes als auch
bei der Würdigung der Beweise und der ärztlichen Gutachten betätigen.
Die trostlose Finanzlage Deutschlands hat es notwendig gemacht, auch im Versorgungsetat Mittel zu sparen. Im
Wege der Notverordnungen hat man in den letzten Jahren
versucht, die Zahl der Rentenanträge und Rekurse erheb
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lich einzuschränken. Leider sind durch diese Abänderungen
Rekurse in Elternsachen heute nur noch zulässig, wenn
die Frage des ursächlichen Zusammenhangs von Tod und
Militärdienst des verstorbenen Sohnes streitig ist. Sonst
entscheidet das Versorgungsgericht endgültig. Auch die
Gewährung einer erhöhten Witwenrente bei Gesundheitsschädignng sowie die Weiterzahlung einer Waisenrente
über das 18. Lebensjahr hinaus ist vom Rekurs ausge
schlossen.
Strenge Frisibestimmungen brachten eine weitere,
starke Herabminderung der Fälle. Für die kriegsbeschädigten wurden die Rekurse in allen den Fällen ausgeschlössen, in denen der Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit streitig ist. Dadurch hak sich die Zahl der Senate
beim Reichsversorgungsgericht in letzter Zeit vermindert.
Und doch weiß jeder Mitarbeiter am Gericht, wie not
wendig auch heute noch die Tätigkeit dieser Behörde ist.

2.
Einige Beispiele mögen zur Veranschaulichung dienen;
sie sind aus der Fülle der Fälle gegriffen, die die Verfasserin selbst mit entschieden hat:
1. Eine Kriegerwitwe, deren Mann bereits im
Jahre 1917 gefallen war, stellte erst im Jahre 1926 Antrag auf Versorgung. Die Frist für Geltendmachung von
Versorgungsansprüchen beträgt nach den gesetzlichen Vorschristen 2 Jahre nach dem Tode des Beschädigten. Die
Witwe hatte die späte Ankragstellung damit begründet,
daß sie als Witwe eines Landwirts mit ihren 5 Kindern
in auskömmlichen Verhältnissen gewesen sei und deshalb
geglaubt habe, keine Rentenansprüche zu besitzen. Jetzt
hatten sich ihre Verhältnisse wesentlich verschlechtert. Versorgungsamt und Versorgungsgericht lehnten den Renten
anspruch ab. Die Witwe führte nun aus, daß die zuständige amtliche Stelle, nämlich der Amtsvorsteher ihrer
Gemeinde, ein entfernter Verwandter, ihr s. Zt. auf ihre
Frage, ob ihr keine Rentenansprüche zuständen, ausdrücklich gesagt habe: Das wäre ja noch schöner, wenn eine
so wohlhabende Frau Hinterbliebenenbezüge erhielte.
Diese Rente sei nur für Bedürftige bestimmt.
Im Jahre 1926 sei sie darauf aufmerksam gemacht
worden, daß diese amtliche Belehrung falsch gewesen sei,
und daß ihr tatsächlich unabhängig von Bedürftigkeit auf
Grund des Heldentodes ihres Ernährers Rente für sie
und die Kinder zustände. Der Senat kam zu der Uberzeugung, daß unter den gegebenen Umständen die Frist
noch als gewahrt anzusehen sei. da die Frau nur infolge
falscher Belehrung von amtlicher Seite ihre Ansprüche
nicht rechtzeitig geltend gemacht hätte und sprach die
Hinterbliebenenbezüge ZU.
Fortsattes i ncxste Nr.
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Sonderborg Amtsorganisation

afholdt i Sonderborg, den 19. Marts d. A., paa Eolossenm
et D e l e g e r e t m o d e .
Modet aabnedes Kl. 10 Form. af Formanden kam.
Hans Petersen med at byde de modte Delegerede velkommen. Formanden bad Forsamlingen, til 2Ere for
de afdode og i krigen faldne kammerater, at rejse sig
og minde dem i nogle Ojeblikkes Tavshed.
Som Dirigent valgtes kammerat Viereck. Viereck
modtog Valget, takkede for Tilliden og udtalte Onsket
om en god og saglig Behandling af den foreliggende
Dagsorden.
Dirigenten afgav derefter Ordet til Formanden til
Afloeggelfe af sin Aarsberetning. I Beretningen omtalte Formanden Revisionen af Loven, hvilke Fordele
den havde bragt, navnlig med Hensyn til den forogede
Repräsentation i Ncevnet og Invalideraadet. For Enkernes Vedkommende havde man desvcerre ikke opnaaet
det, man havde onsket, men forhaabentlig maa kravet
om Forhojelse af Enkerenten snart blive opfyldt. Formanden omtalte derefter Basaren og rettede endnu en
Gang en Tak til dem, som havde slottet Basaren, saadant
at den kunde blive afsluttet med stort Overskud. Lige
for Jul havde A. O. kunnet uddele Pengegaver til de
syge kammerater og kammeratinder paa Sygehusene i
Sonderborg og Augustenborg. Beretningen sluttede med
en Tak til alle Medlemmerne for trofast Arbejde i Orga
nisationens Interesse.
Derefter blev de forskellige Regnskaber fremlagt og
efter nogen Droftelse godkendt. Basaren havde givet
2 546,80 Kr. i Overskud.
I Tilslutning til Regnskabsberetningerne vedtoges
det af Basarens Overskud at yde Medlemmerne efter
Ansogning folgende Hjoelp:
Under Sygdom
15 til 25 kr.
Til en konfirmation
10 ..
Ved en Invalids Dod
30 „
Ved en Enkes Dod
60 „
Til Bestyrelsen genvalgtes enstemmigt Formanden
og kassereren, kammerat Bogtrykker Eggert.
Ara Sonderborg Afdeling forelaa Andragende om
Genoptagelse af Sporgsmaalet om Anskaffelse af en Fane.
Andragendet blev henvist til noeste Delegeretmode, idet Bestyrelsen til den Tid skal fremskaffe normere Oplysninger om,
hvad Anskaffelse af en Fane eller et Banner kan koste.
Der forelaa endvidere et Andragende fra et Medlem
fra Broager. Andragendet blev henvist til Hovedbestyrelsen som eventuelt egnet til Behandling paa Delegeretmodet i Tinglev.
Det vedtoges til Slut fremtidig at afholde Delegeretmode i A. O. hvert Aar i April og November Maaned.
Modet sluttede kl. 11/2 Eftermiddag med et Leve
for Organisationen.

Augustenborg Afdeling
afholder Generalforsamling, Lordag,
Aften kl. 8 paa Slotshotellet.

Dagsorden:
1. Droftelse ang. Tinglevmodet.
2. Valg.
3. Eventl.
Husk at mode talrigt, grundet paa den vigtige Dagsorden.
Frit kaffebord.
Bestyrelsen.

La. 8 kr. daglig
kan tjenes ved Salg af paategnede

Broderier og Hjemmearbejde
Provearbejde sendes overalt
Ussnrlgenningskuset

til 59? 0A en 5 personers Oakl and - V0ZN
kolcäer 5or Dsren til OaZens billiZste?riser
L^turer 1 Krone

I.3NSe ^urer e5ter O verenZ^ornst
Hans Uetersen, ö^er^Aacäe 25

^ ZmMekonsulenlkonlorel for Haderslev vy og Amt ^
°

Zomfrustien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

Z
o

?äer XriRsinvalläer vA kalänes Lkterlaäte
xratis VejleämnA vK kaaä i Rentesa^sr m.m.

°

o

kontortid 9—12 og 2—4, Lordag, 9—12

°

Hleääelelse

L.

tra Invaliäensevnet

Kon8u!t3tion for militsers Invsliäer 0Z 8gsä3nne8 esterIsäte 8smt I^entesnssZere vil at en l^ä8enäinZ fra t^eevnets
Kontor i April ^laaneä I9ZZ blive sttiolät i:

. tiaclersleV, AmtsdaneSaaräen,
äen 6., 20. og 27. Kl. 14^.

Aabenraa, Sygekassens Kontor, 8t. potteZaäe 6,
äen 4., 11., 18. oZ 25. Kl. 14^.

kontier, Amtskuset, äen 12. oZ 26. Kl. 14^.
tinglev, l'inZIeVkus, äen 21. Kl. 16 12

l^sgumkloster, Hotel koM!, äen 7. Kl. 14 20.
I'oktlunä, k^rosck' I-lotel, äen 19. Kl. 14.
KsääinS, diotel I?oääing, äen 8. KI. 15
lnvsliäer oZ etterwäte, ssmt I^enteansoZere, 8om on8ker
st Zsre LruZ st äi88e Kon8ult3tioner, mss sene8t 2 OsZe inäen
äen Osto, pss kvilken äe sZter st Zive ^Isäe, meääele Invaliäensevnet i SonäerborZ, til kVilken Konsultation äe gZter st
Zive ^oäe, tor st Veäkommenäe8 Akter ksn blive meäbrsZt
til Kon8ult3tionen.
Konsultationerne — Veä kvilke äer ikke er I^ejliSkeä
til at bliVe IseZennäersoZt — attioläes kun, tor sssviät >Isevnet
rettiäiZt moätaZer Anmeläswer til 8smme.

den 8. April t>. A.

Invalidensevnet.
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Medlemsblad

for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

10. Aargmg
Den 1. Maj 1TZZ ^
Nr. ?
d) Afdeling Vedsted foreslaar, at Hovedbestyrelsen
bemyndiges til at söge udvirket, at de gennem
Hovedbestyrelsesmsde
Laanekassen for Sonderjylland til krigsinvalider
Sondag, den Z. April 1SZZ
i A. Hansens Gcestgivergaard

i Tinglev
Tilstede var samtlige Medlemmer med Undtagelse
af Kam. Hartkopf, Logumklosier, der stadig er paa Sygehuset paa Grund af sin krigsbeskadigelse og Kam. M.
Petersen. Aabenraa.
Hovedbestyrelsen beskæftigede sig med Delegeretmødet,
som blev fastsat til Sondag, den 23. April med folgende
Dagsorden:
1. Fcellesmodet aabnes prcecis kl. 9 Formiddag af Formanden.
2. Valg af Ordstyrere og 2 Sekretoerer jfr. § 9 i Cen
tralforeningens Vedtcegter.
3. Nedsættelse as et Udvalg til ZNandatprovelse (Delegegerede fra Afdelinger, der resterer med 2 kvartalers
Vidrag til Hovedkassen, har i Henhold til § 4, 4. Stk.,
i Lokalafdelingernes Vedtoeger, ingen Stemmeret).
4. Formandens Beretning over Foreningens Virksomhed i det sidste Aar.
5. Hovedkassererens Beretning og Forelæggelse af det
reviderede Regnskab for Aaret 1932 til Godkendelse.
6. Blomsterfondens Regnskab for Aaret 1932 forelcegges
i revideret Stand til Godkendelse.
7. Beretning fra Rlandatprovelsesudvalget.
8. Fastlæggelse af Diceter til Fællesmodets Delegerede.
9. Behandling af de fra Hovedbestyrelsen og fra Lokalafdelingerne indgaaede Andragender.
a) Ullerup Afdeling onfker vedtaget, at Fcellesmodet
paaloegger Hovedbestyrelsen, at virke hen til, at
krigstilloeget (180 kr. aarlig) atter tilstaas krigsinvaliderne.
b) Graasten Afdeling andrager om, at Fcellesmodet
vedtager, at dette Aars Sommerstoevne afholdes
i Graasten, jfr. Beslutningen ved sidste Aars
Fcellesmode.
c) Logumklosier Afdeling stiller Forstag om, at kontingentet til Foreningen nedscettes med 20 pCt.
(Ara 6,— kr. til 4,80 kr. aarlig.)

ydede Laan kan indfryses i Lighed med Lov herom
for andre Laantagere.
10. Sommerstævnet.
11. Valg.
a) Hovedbestyrelsen.
(Der asgaar: Næstformanden
Rlathias Petersen. Aabenraa. Hovedkassereren
Hans Mortensen, Haderslev. 1. Sekretceren Hans
Clausen, Sonderborg. Bestyrelsesmedlem Heinrich
Friedrichsen, Toftlund. Suppleant Luise Sorensen,
Sonderborg og Revisor Hans Hansen, Osby.
b) Bladudvalget.
c) Redaktor.
12. Eventuelt.
kl. 12 l/2 Mddag afbrydes Forhandlingerne og
Bordene doekkes til Fællesspisning. Prisen er 2,25 kr.
pr. kuvert.

Delegeretmodet i Tinglev
Ssndag, den 23. April 1933
Modet aabnedes kl. 9 af Formanden, kammerat
F . Andresen, Tonder, med folgende Ord:
2Erede Goester, kammeratinder og kammerater!
Herved aabner jeg Delegeretmodet og byder Dem alle
paa Hovedbestyrelsens Vegne hjertelig Velkommen.
Velkomsten gcelder Gcesterne, de Delegerede og last
not least pressereferenterne, hvem jeg ogsaa denne Gang
beder om at siotte vore Bestræbelser gennem udforlige
Referater i pressen.
Der er sendt Indbydelse ud til samtlige sonderjydske
Rigsdagsmand, Formanden for Jnvalideraadet og for
Invalidencevnet. Det er mig en Gloede at kunne konskatere, at Formanden for Jnvalidencevnet, Hr. Stiftamtmand Lundbye samt af Rigsdagsmandene Hr. Folketingsmand ZNnnch-petersen er esterkommet vor Indbydelse.
Formanden for Dnvalideraadet, Hr. kontorchef Fenger,
Rigsdagsmandene Hr. Svensson, Schaumann, Jorgen
ZNoller, p. Mortensen, Lausten og pastor Schmidt, har
meddelt at maatte beklage ikke at kunne komme.
kammeratinder og kammerater! Inden vi gaar
over til Dagsordenen vil vi mindes vore faldne og af-
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dode Kammerater. (Forsamlingen rejser sig.) Vi minder
vore 6 000 faldne nordslesvigske Landsmand og kammeraker, som blev derude. Spredt over alle Lande, hvor
Krigen rasede, fandt de deres sidste Hvilested enten i
fremmed Jord eller paa Havets Bund. Vi mindes de
mange, der i Aarenes Lob og navnlig i det sidste Aar
er bukket under for deres krigsbeskadigelser og krigslidelser. Vi mindes Verdenskrigens 10 Millioner Dode.
Lad os i Tavshed dvoele et Ojeblik ved vore dode
kammerater! — — ^ Forsamlingen har hcedret
vore Dode, jeg takker Dem.
Vi gaar saa over til Dagsordenens Punkt 1: Valg
af 2 Ordstyrere og 2 Sekretærer.
Til Ordstyrer valgtes kam. Hans Petersen. Sonderborg, og kam. Thomsen, Haderslev, og som Sekretoer
kam. Hans Clausen og kam. Lorenz Schmidt, Sonderborg.
Det nedsatte Mandatudvalg fastslog at folgende Afdelinger var repræsenterede i Henhold til Vedtægterne:
Aabenraa
1
Hellevad
1
Skoerboek
1
Augustenborg 1
Hjortkjoer
1
Svenstrup
1
Vredebro
1
Horup
1
Sonderborg
2
Bolderslev
1
Jels
1
Tandslet
1
Broager
1
kegnoes
1
Toftlund
1
Christiansfeld 1
Lojt-kirkeby
1
Tonder
1
Egernsund
1
Logumkloster 1
Utkebol
1
Egen
1
Lysabild
1
Ullerup
1
Feldsted
1
Rinkences
1
Vedsted
1
Graasien
1
Rodding
1
Vester-Sottrup 1
Gramby
1
Skovborg
1
Osby
1
Haderslev
4
Stubboek
1
ialt 35 Afdelinger med 39 Repræsentanter.
Punkt 4: Formandens Beretning.
kammeratinder og kammerater!
Efter at Lov
revisionen blev gennemfort i Foraaret 1932, har vi jo nu
siden denne Tid haft Lejlighed til at kunne spore Revisionens Virkninger. Paa sidste Delegeretmode i Maj
1932 har vi indgaaende beskæftiget os med de Forandringer, den nye Lov vilde medfore. Vi udtalte allerede
dengang vor Beklagelse af, at der ikke var opnaaet
nogetsomhelst for Enkernes og Bornenes vedkommende.
Vi vedtog en Resolution, i hvilken vore Synspunkter
blev fastlagt, og vi vil voere nodsaget til idag igen indgaaende at beskæftige os med Problemet: Enkernes og
Bornenes Forsorgelse.
Et af de Goder, den nye Lov har bragt os, er Bestemmelsen om forskudsvis Renteudbetaling. Der er til
Dato udbetalt rundt ^4 Million Kr. efter denne Bestem
melse.
Jeg skal her i min Beretning ikke komme ind paa
vore Repræsentanters Arbejde baade i Invalidencevn og
Invalideraad. idet jeg gaar ud fra, at kam. Mortensen
og kam. Viggo Hansen og Clausen vil tage Ordet dertil. Jeg vil kun understrege Betydningen af, at Organisationens Repræsentation blev foroget i begge Institutioner.
De vil alle huske, at der skulde have vceret afholdt
et Bestyrelsesmode i den internationale Sammenslutning
Eiamac i Februar Maaned i kobenhavn, men ak dette
paa Grund af fcerlige Forhold maatte afholdes i Geneve.
Med Henblik paa dette Bestyrelsesmode har jeg i en Artikel til Ciamacs Meddelelsesblad udforligt gjort Rede
for Udviklingen af hele Forsorgelsesproblemet. her hos
os siden 1920, samt for de Onsker og krav, som vort
Arbejde maa samles om i den noermeste Fremtid. Da
Artiklen ikke kunde fremkomme i Ciamacs Meddelelses-
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blad endnu, vil jeg herved benytte Lejligheden kil at
gore Dem bekendt med dens Indhold.
(Det skete.
Forsamlingen paahorte Redegorelsen
med storste Interesse. Denne vil blive aftrykt i nceste
Nummer af..krigs-Invaliden". Artiklen er skrevet paa
tysk, da Ciamacs Meddelelsesblad udgaar paa fransk og
tysk. Dennes Titel er: „Die Versorgung der dänischen
Kriegsopfer der früheren deutschen Wehrmacht.")
Det er altsaa folgende tre Ting. vi i vort Arbejde
maa samles om, nemlig: Tvangsbestemmelser om Beskoestigelse for de fvcerbeskadigede krigsinvalider, en Forbedring af Enkernes og Bornenes kaar og offentlig Forhandling for Invalidencevn og Invalideraad, og jeg beder
de Delegerede i den efterfolgende Droftelse at tage Stilling
til disse Sporgsmaal.
Trods Tidernes Vanskeligheder har Organisationen
hoevdet sin Stilling, takket vcere det sioerke Sammenhold
og det gode Samarbejde og den Forstaaelse, Organisatio
nen har fundet hos Myndighederne. I denne Forbin
delse vil jeg udtale vor bedste Tak til Hr. Stiftamtmand
Lundbye. Haderslev, og Hr. Amtmand Refslund Thomsen.
Aabenraa, for deres Deltagelse i vort store Stoevne i
Kollund sidste Sommer. Jeg vil gerne yderligere takke
alle dem, der har siaaet i Organisationens Tjeneste, ikke
mindst Hovedbestyrelsens Medlemmer.
Kammeratinder og kammerater! Der er jo Uro
og Utryghed ude i den vide Verden. Det er kun fire
Uger siden jeg i Geneve har siddet sammen ved Forhandlingsbordet med kammerater fra ncesten alle Lande
i hele Verden, der deltog i Verdenskrigen. Vi har droftet
Forholdene Landene over og det viser sig, at det er
Verdenskrigens Fslger og Verdenskrisen der gor sig
gceldende alle Vegne. Der er Uro herhjemme i vor
sncevrere Hjemstavn. Vi har heldigvis indenfor vor Organifation i de forlobne Aar visk, at vi kunde holde
sammen om de Maal, vi har sat os, trods alt, hvad
der etters i det daglige Liv kan skille. Lad os paany
vise her i Dag, ak den gamle kammeratskabsaand stadig
er til Stede og vi kan faa en saglig Diskussion om alle
de Sporgsmaal, som bevceger vor Sind.

En Tak til Formanden.
kam. Loerer Thomsen, Haderslev, takkede Formanden for den gode og fyldige Aarsberetning. Navnlig
maatte man voere glad for Redegorelsen til Eiamac's
Meddelelsesblad. Dog burde vist ogsaa Tlcevu og Raads
Sammensætning og Virksomhed have voeret omtalt, ligeledes den Maade, Invalideloven fortolkes paa. Herom
kunde vist skrives et lille kapitel for sig. Vi har skarpt
kritiseret denne Fortolkning (Rigtig!); der er nu sket visse
Omslag, saa vi foler noget mere Trykhed ved den Maade,
vore Sager behandles paa. Rentesatserne for de Efterladte er for smaa; med en Smule Velvilje burde de nok
kunne forhojes, saa de Efterladte ikke vedvarende skal staa
som Stedborn (Hor!). Der er, som Formanden sagde,
megen Uro ude omkring, og vi mcerker Donningerne ogsaa
her i vor Landsdel. Men vi maa ikke tabe af Oje, at
vor Organisation er absolut neutral, den arbejder kun
for krigsofrenes materielle Forhold og maa holde sig
udenfor alt det andet. Jeg noerer da heller ikke Tvivl
om, at det vil lykkes fremdeles, saalcenge vi har vor
nuvoerende Formand og Hovedbestyrelse.

Invalidenoevnets Virksomhed.
Medlem af Invalidenoevnet. kammerat Viggo Hansen.
Haderslev, aflagde Beretning om Invalidenoevnets Arbejde
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i det forlobne Aar. Han omtalte Invalidencevnets Sammenscetning. Det er fra 1. April 1932 udvidet til 5 Medlemmer. Det af krigsinvaliderne valgte nye Medlem er
Kam. Clausen. Sonderbg., det af Socialministeren ndnoevnte.
Overlcege Eckert Petersen. Sonderborg. Men Forholdet
er det, at vi foruden den nye udnoevnte Overlcege Eckert
Petersen som Deltagere i Modet har Overlcege Ipsen og
Leschly fra Statshospitalet i Sonderborg og Overlcege
Overgaard.
.
,
Mar man betragter Resultatet af Arbejdet l Invalidencevnet det sidste Aar og sammenligner med det, som
blev opnaaet Aaret forud, saa vil jeg uden at have siatistisk Materiale, skonne. at det sidste Aar har voeret endnu
ringere end forrige Aar med Hensyn til opnaaede Resultat til Fordel sor krigsinvalider og krigsenker.
Lad mig siraks
sor at forebygge Misforstaaelser
sige, at Stiftamtmand Lundbye som Formand giver Noevnet og dets Medlemmer Arbejdsbetingelser, som ikke i
mindste Maade kan angribes, det er jeg for mit Vedkommende tilfreds med. Det, som jeg ikke er titsreds med.
er den Tendens som skoerkere og stoerkere gor sig gceldende i Retning af. at alt loegges ind under den rent
lcegelige Bedsmmelse af Sagerne, saa udproeget. at alle
andre Hensyn efter min Mening troenges i Vaggrunden.
Med al Respekt for Lægevidenskab og dennes Teorier,
saa det er nu min Mening, at den overfor krigsinvalider
og forovrigt ogsaa overfor Invalider i al Almindelighed
ikke maa blive den ene afgorende Faktor i alle de Forhold. som foreligger, og jeg loegger ikke Skjul paa, at
dette fremdeles er det Indtryk, som jeg navnlig har saaet
gemmem det sidste Aars Arbejde. Jeg ved ikke, hvilket
Indtryk min kammerat Hans Clausen har faaet i den
Tid, han har deltaget i Invalidencevnets Arbejde, jeg
har heller ikke fort nogen Samraad med ham specielt
herom.
Et andet Forhold, som man heller ikke nndgaar at
blive opmoerksom paa er, at Invalidencevnets Overlcege.
som, saaledes forstaar jeg det. skal vcere Invalidernes
Forsvarer og ikke altid Statsadvokat og Anklager, ikke
for os krigsinvalider er den Stotte, som man i snoevre
Forstand regner ham for at skulde voere. Jeg siger det
ikke fordi jeg vil underkende Overloegens Objektivitet og
Saglighed, men jeg er tvunget til at ncevne dette Forhold,
naar Noevnets samlede Repräsentation mere og mere
prceges af Loegernes Anskuelser, og kun af disse. Der
bliver for lidt Plads til det Hensyn, som skal loegges med
til Grund ved Vedommelsen af en krigsinvalids Tilstand,
nemlig de rent erhvervsmæssige Forhold, og selv om jeg
er bunden af Tavshedspligt i Henhold til Invalidencevnets Instruks, saa er jeg af den samme Anskuelse, som
jeg har vceret tidligere, at der absolut og afgjort begaas
Uret overfor krigsinvalider, og at de langt fra har opnaaet fuld Erstatning sor de Tab krigen har paafort
dem. Jeg opfordrer fremdeles vor Forening og dens
Medlemmer til at slutte kreds om Organisationen og
medvirker til. at der gores et Arbejde til Afhjoelpning
af de Forhold, som vore krigsramte kammerater og
Krigsenker m. m. lider under.

Jnvalidencevnets Virksomhed.
ZNere kritik af Lcegeteorien.
Medlem af Invalideraadet, kam. Hans Mortensen,
Haderslev, omtalte Invalideraadets Arbejde. Et stort
Antal Sager var i Aarets Lob afsluttet til Fordel for
Invaliderne, medens dog paa den anden Side ikke saa
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faa Sager var afgjort i Modsat Retning. Taleren gav
sin Tilslutning til den as Viggo Hansens fremfarte kritik
af Lægevidenskaben, der blindt lcegges til Grund for
Sagens Udfald. Det har sikkert ikke voeret Lovgivningsmagtens Mening, at Lægevidenskaben skal solges skarpt
i alle Forhold. Enkerne kan ikke nojes med den Rente,
de faar. kravene om Beskæftigelse for Invaliderne er
fuldt berettiget, idet de i Forvejen er distanceret paa Arbejdsmarkedet. Taleren fraraadede Tvangskapitalisering
af Invaliderenten, selv i saadanne Tilfcelde, hvor Invaliden stiller Andragende derom. Hvor ingen fyldeftgorende Sygepapirer kan fremskafses, bor kammeraternes
Vidnesbyrd om Invalidens Sygdomstilfælde vare tilstroekkelig.
Vaade Mortensens og Viggo Hansens Redegorelser
var bilagt en Rcekke Eksempler paa daarligt behandlede
Invalidesager.
Stiftamtmand Lundbye onskede derefter Ordet idet
han takkede for Indbydelsen til at overvoere Modet. Han
var glad for at vcere kommet tilstede, idet han troede det
var godt. at begge Parter kom til at kende hinandens
Synspunkter.
Han vilde gerne kort udtale sig om 3 Sporgsmaal,
man iscer onskede at samle Droftelsen om.
1. Tvangsbeskceftigelse for Invalider. Han troede,
at man her skulde loegge mere Vcxgt paa en praktisk
Gennemforelse end paa en Lovgivning, idet Erfaringen
fra andre Lande viste, at der var Lande med en meget
skarp Lovgivning i saa Henseende, men en daarlig Udforelse deraf i Praksis, og omvendt var der Lande, hvor
man ingen Lovgivning havde herom, men en god praktisk
Gennemforelse af Beskæftigelsen.
2. Forbedringen af Enkernes og Bornenes kaar
var sikkert et af de Punkter, man skulde fortsatte Arbejdet
paa. Thi selv om man ikke mente, der i Ojeblikket var
Raad dertil, saa haabede vi jo allesammen paa en snarlig
Bedring af de okonomiske Forhold, og saa vilde det sikkert voere let at faa en okonomisk bedre Ordning gennemfort.
3. Mar man hidtil ikke havde onsket Offentlighed
i Invalidencevnets og Invalideraadets Arbejde, var det
ikke. fordi Myndighederne havde noget at skjule, men
fordi man havde ment, det meget ofte kunde skade Invalidernes Interesse, hvis deres intime Forhold lunde
optrevles for Offentligheden. Der kunde selvfolgelig herske
forskellige Meninger om dette Forhold, og det kunde jo
vcere, at der nu var gaaet saa mange Aar, at der nu
kunde gennemfores en Abndring.
Klagen over Overloege Overgaard mente Stiftamt
manden var uberettiget, fordi han ikke havde Stemmeret
ved Ncevnets Afgorelse.
Stiftamtmanden henstillede til krigsinvaliderne at
slutte op om Foreningen. Gennem denne Forenings
Arbejde vil De altid bedst opnaa Gehör hos Autoriteterne. I bedre Hcender end hos den, kan Deres Sag
ikke voere. Og den Aand. vi arbejder i, er i Overensstemmelse med Foreningens Standpunkt, men Loven og
de okonomiske Forhold stiller Grcenser, vi maa boje os for.
Folketingsmand Arne Munch Petersen takkede ligeledes for Indbydelsen og sremhoevede som sin Mening,
at der burde rejses en kamp for en Forbedring af krigsofrenes kaar.
.
.
Denne kamp maa fores som Led i Arbejderklassens
samlede kamp og Haand i Haand med den ovrige Arbejderklasse Landet over, som maa optage krigsinvali-
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dernes og de Faldnes Enkers krav om Forhojelse af
Undersiotkelserne, ikke mindsk for Enkernes Vedkommende,
om Ret til Understottelse for alle krigsinvalider, og om
offentlig Forhandling om Invalidernes Sager for at
hindre Overgreb bag lukkede Dore. kommunistisk Parti
vil gore sit til at oplyse Arbejderklassen i det ovrige
Land om Forholdene for de sonderjydske Krigsinvalider
for derved at underftotte deres Arbejde. Iovrigt vil
Kommunistisk parti ogsaa sremfore Krigsinvalidernes
Krav i Rigsdagen ved snarest at udarbejde et Lovforslag
til Forbedring af Deres kaar.
Formanden, kam. Andresen takkede de to Talere
for Deres Indlceg, navnlig Stiftamtmanden fordi han var
gaaet noermere ind paa Enkeltheder, selv om man ikke
var enig med ham i alle hans Synspunkter.
Formandens Aarsberetning godkendtes herefter enstemmigt, hvorefter der holdtes en Middagspause.
Formiddagsmodet var ledet af kam. Hans Petersen,
Eftermiddagsmodet lededes af kam. Thomsen.
Hovedkassereren, kam. Mortensen, oplceste det reviderede Regnskab, som balancerede med 11469 kr. og slutkede med en kassebeholdning paa 332 kr. Ikontingent
var indgaaet 3226 kr. Statstilskud var modtaget 450 Kr.
Bidraget til Eiamac udgjorde 277 kr., til internationalt
Samarbejde 942 kr. Foreningens Formue er 6674 kr.
Der har i Aarets Lob vceret en Formuetilbagegang paa
1326 kr.
Blomsterfondens Regnskab viser en Formue paa
11860 kr. Udestaaende Fordringer er opfort med 1832
Kr., 3698 kr. betragtes som uerholdelige. IAarets Lob
er indgaaet Afdrag til et Belob af 1043 kr.
Regnskabet var Genstand for en kort Droftelse. Man
fandt, at Administrationsudgifterne var vel hoje.
kassereren gjorde Rede for Grunden, der dels var
foroget Arbejde, dels valutamcessige Hensyn.
Regnskaberne godkendtes enstemmigt.

Andragender fra Lokalforeningerne.
Sommerstcevne i Graasten den 30. Juli.
Haderslev Afdeling foreslog at nedscette Dioeterne til
Fællesmodet fra 10 til 8 kr. Der var dog ikke overvoldende Stemning herfor, og ved Afstemningen vedtoges
det at lade det blive ved det gamle.
Et Forslag fra Ullerup Afdeling om at udvirke, at
krigstillceget paa 180 kr. atter skulde tilstaas krigsinvaliderne, blev henvist til Overvejelse i Hovedbestyrelsen.
Det vedtoges at holde Sommerstævne i Graasten
Sondag den 30. Juli.
Logumkloster Afdeling foreslog ak nedscette kontingentet med 20 pCt., fra 6 kr. til 4,80 kr. Det forkastedes.

De utilfredse —
Der krcevedes vedtaget en Beslutning om, at For
eningens Repræsentanter ikke har pligt til at yde Med
lemmer af „Foreningen af forurettede krigsinvalider"
nogen Bistand.
Kam. Viggo Hansen: Vi maa have klare Linier i
den Sag. Jeg anser det som min Opgave at hjcelpe en
hver krigsinvalid som onsker min Bistand uden Hensyn
til om han er kommunist eller Hojremand. Men vi
maa have klarhed, enten er man for os eller man er
imod os; begge Dele gaar ikke. En af de Utilfredse som
har vceret med til at rakke allermest ned paa os, har ved
Hans Mortensens og Ar. Andresens Indsats for ikke lcenge
siden saaet udbetalt 8000 danske kroner, uden saa meget
som at lade hore et Ord fra sig. Han har vceret med
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til at skcelde vcerst ud paa den gamle Forening. Dette
vcere ikke sagt som nogen Demonstration, men for at
vise, at man kan vcere for urimelig med sine krav. (Meaet
rigtigt!)
"
Tilslutningen viste, at Forsamlingen fuldtud billiqede
Talerens Standpunkt.

Ikke for at udelukke nogen.
Invalidekonsulent Jepsen, Haderslev sremhcrvede, at
det, man onskede, kun var en Rettesnor, idet man i forskellige Tilfcelde havde haft uheldige Erfaringer med den
Assistance, der var ydet. Det var den Art Gentagelser
man gerne vilde befries for; det var ikke Meningen at
udelukke nogen, som virkelig for Alvor onskede Foreningens Hjcelp.
Formanden: Saa lcenge man optrceder sommeligt
hjcelper vi enhver, men der er ogsaa Grcenser for hvad
Publikum kan tillade sig.
Efter yderligere Bemærkninger overlodes det til
Hovedbestyrelsen at trceffe Afgorelse i Sagen.

Laan til krigsinvalider.
Efter Henstilling af Vedsted Afdeling lovede Hovedbestyrelsen at tage op til Undersogelse, hvorvidt gennem
Laanekassen for Sonderjylland til krigsinvalider ydede
Laan kan indefryses, i Lighed med Lov herom for andre
Laantagere.
Viggo Hansen mente, at der maaske i Enkelttilfcelde
kunde gores noget, men der maatte saa indgives Andragende herom tit Foreningen.
Valgene var alle Genvalg.

Medlemsbladet „Krigs-Invaliden".
kammerat Schmidt gjorde Rede for Bladudvalgets
Arbejde. Fremstillingen af Bladet havde kostet 2855 kr.
der var et Driftsunderskud paa 230 kr.
Regnskabet
godkendtes og Bladudvalget genvalgtes. Til Redaktor
valgtes enstemmigt Formanden kam. Andresen.
Under „Eventuelt" berorte Folketingsmand MunchPetersen Forholdet til de forurettede krigsinvalider og
fremhcevede, at det nceppe kunde vcere i Foreningens
Interesse at ncegte Hjcelp kil nogen, selv om der var
Kvcerulanter iblandt. Iovrigt var det hans Mening at
det var forkert at melde sig ud af Foreningen. Var
man utilfreds burde man fremscette sine krav og söge
dem gennemfort indenfor Foreningen.
Kam. Walter Eggert, Sonderborg kritiserede „Sonderjydsk Fond", hvortil Formanden svarede, at Organisationen som saadan ingen Indflydelse havde ved denne
Institution.
Kam. Bogtrykker Eggert. Sonderborg. udtalte Onsket
om, at Repræsentanterne i Invalidencevn og Invalideraad
skal forsoge en Ansogning ved de to Myndigheder for
om muligt at faa en Del af den dem paahvilende Tavs
hedspligt lettet. For Eksempel derved, at der i hver
Udgave af „Krigs-Invaliden" gives en Meddelelse om
hvilke Sager der bliver behandlet i de to Myndigheders
Mode og hvilken Afgorelse de fik.
(Uden at de betreffende Navne ncevnes).
Motiveringen for et Afslag kan vi Invalider jo forelobig ikke faa ventet personligt meddelt, men blot
de til Afgorelse foreliggende Sager omtales i Bladet vil
efter min Mening vcere et godt og et passende Sted og
til Gavn for vort Medlemsblad. Forsamlingen gav
hertil sin Tilslutning.
kam. Greve, Felsted rejste Sporgsmaalet om Foreningens Stilling overfor Offentligheden, idet han fastslog
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den store Betydning for Foreningen, at kendskabet for
dennes Arbejde fik den störst mulige Udbredelse. Han
fastslog, at Delegeretmodet i Dag stod enigt bag Hoved
bestyrelsen og fremsatte en Udtalelse, der beviste at Hovedbestyrelsen har Delegeretmodets fulde Tillid og gav Hovedbestyrelsen med Ar. Andresen i Spidsen Delegeretmodets
uforbeholdne Tilslutning.
Sluttelig fremsattes folgende Resolution vedrorende
de Efterladtes Forsorgelse:
„Repræsentanter for samtlige 37 Lokalafdelinger for
„Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes
Efterladte", der af Myndighederne anerkendes som den
eneste Organisation der varetager de sonderjydske krigsofres Interesser, udtaler paa det aarlige Repræsentantstabsmode, afholdt i Tinglev, den 23. April 1933, paany
sin dybeste Beklagelse over, at der med de af Rigsdagen
foretagne 2Endringer af Lov Nr. 100 ikke er skabt nogen
som helst Bedring i Enkernes Aorsorgelse.
Ved at rejse det ene ZNindesmcerke efter det andet
for de i Verdenskrigen faldne, har det danske Folk be
vist, at det i Taknemlighed og Abrbodighed mindes krigsofrene, men hvorledes kan saa Lovgivningen glemme
disse faldnes efterladte og lade dem sidde i daarlige kaar.
Det bor dog tages i Betragtning, at de fleste af disse
Enker nu har uaaet en Alder, i hvilken man ikke kan
forlange af dem, at de skal söge deres Udkomme ved Arbejde; dertil kommer, at mange af disse Enkers Born,

(Oonferance Internationale des Associations de futiles
de (?uerre et ^nciens Oombattants).
Xontorcl^ek ve<ä InvÄlicjenXvnet I. L. Xoclc
Lkter »8c>cizlt ^icls8l<rikt.«

Da den internationale sammenslutning ak for
eninger ak Krigsbeskadigede og tidligere Krigsdeltagere kar besluttet i nser fremtid at afholde et Besty
relsesmode i Kobenhavn, turde det formentlig kunne
paaregne Interesse at hore lidt nsermere orn denne
sammenslutnings Oprettelse og hidtidige Virksomhed
dens Organisation og de I^laal den kar sat sig.
Allerede under Verdenskrigen sluttede Krigsin
validerne og faldnes efterladte i de fleste krigsforende
Ilande sig sammen til foreninger for i fzellesskab
ved ^jaelp af Organisationerne at söge opnaaet for
bedringer af de bestaaende forsorgelseslove og at
foroge deres Medborgeres Interesse for de vanskelige
Kaar sorn Krigen havde paafort dern.
ffter sorn disse Organisationer udbyggedes og
^ledlemsantallet voksede indenfor det enkelte Ilands
(?rzenser, forogedes ganske naturligt ogsaa Interessen
for 8porgsmaalet orn, hvorledes Krigsofrenes Kaar i
Nabolandene laa, og paa hvilken ^Vlaade disse staters
forsorgelsesforhold var ordnet.
Taalsenge Krigen varede, viste det sig dog van
skeligt at knytte forbindelsen rnellern foreningerne i
de forskellige Ilande og navnlig rnellern foreningerne
i de Ilande som stod fjendtlig overfor Winanden,
kunde der jo ikke blive ?ale orn nogensomhelst ^filnsermelse.
^len allerede nogen ^id efter fredsslutningen
fik Bestræbelserne for en ^ilnserrnelse rnellern de tid
ligere krigsfarende Ilandes Krigsofkerforeninger rnere
fast forrn, og i september 1921 traadte ^eprsesentanter
for de store Invalideorganisationer i l^skland, frank-
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som for storste parten nu er saa gamle, at de staar
udenfor Borneforsorgelsen, dels er Arbejdslose paa Grund
af de vanskelige Erhvervsforhold og dels endnu staar
midt i Uddannelsen, og saaledes tynger Haardt paa Mo
derens Husholdningsbudget.
Vel indser vi, at Forholdene for Tiden er vanskelige
men dette rammer i allerhojeste Grad krigsofrene, og
vi formener, at der er Omraader, paa hvilke der kan ske
Indskrænkninger i det Omfang, at krigsofrene kan faa
deres priviligerede Fordringer opfyldt, at Forsorgen bliver
saaledes, at de kan leve som Rlennesker.
Repræsentantskabsmodet udtaler derfor enstemmigt
Forventning om, at Regeringen og Rigsdagen snarest
muligt opfylder de berettigede krav, som Enkerne efter
de i Verdenskrigen faldne nu gennem manae Aar har
stillet.
Det bedste ZNindesmcerke for de faldne er at sorge
godt for deres efterladte."
Forsamlingen vedtog Resolutionen enstemmigt og
onskede yderligere at give Udtryk for dens Betydning
ved at rejse sig.
Hermed var Dagsordenen udtomt. Ordstyreren retkede med Forsamlingens Tilslutning en Tak til Hoved
bestyrelsen for dens Arbejde.
Delegeretmodet afsluttedes med et begejstret Leve for
Organisationen og de to Ordstyrere.

rig, fngland, Italien og folen sammen i Oeneve
med det formaal for Oje, forelobig at udarbejde et
frogram for fremtidigt samarbejde. De nzevnte Keprsesentanter rettede endvidere en flenstilling til folke
forbundets sekretariat og til det internationale Ar
bejdsbureau om at udgive et internationalt Meddelelsesblad for Krigsofre og at danne internationale Udvalg
af Tagk^ndige paa det forsorgelsestekniske Omraade.
Det onskede ^Vleddelelsesorgan Kiev ogsaa nogen
^id senere udgivet af Arbejdsbureauet og endvidere
blev der baade i 1922 og i 192) afholdt kloder i
(Geneve af dertil udpegede 8agk^ndige, paa hvilke
kloder en Del vigtige 8porgsmaal om H^gehjzelp, orto
pædisk forskning og Krigsinvalidernes fornyede Ad
gang til erhvervsmæssig Beskæftigelse blev indgaaende behandlet.
De ker nsevnte 8agk^ndige var for det meste
formsend og forretningsførere for de respektive Ilandes
store Krigsoffersammenslutninger, og det vil vsere ind
lysende, at de forste kloder og forhandlinger som
folge af, at forhandlerne reprzesenterede Ilande, som
for faa ^.ar siden havde staaet fjendtlig overfor hin
anden, frembod mange Vanskeligheder, og at disse
I^eprzesentanter navnlig i Begyndelsen havde svsert
ved at fatte tillid til hinanden, forhandlingerne ind
skrænkede sig da ogsaa i førstningen til kun at om
fatte Tporgsmaal af mere teknisk I^Iatur, men ved at
komme nsermere ind paa forsorgelsesforholdene i de
respektive Ilande, som forhandlerne repræsenterede,
kom de snart til den Overbevisning, at der kun
kunde opnaas en Ledring af Krigsofrenes Kaar ved
et tillidsfuldt og maalbevidst samarbejde mellem de
forskellige Organisationer.
Ved de forste forhandlinger konstateredes det
ogsaa, at der overalt herskede den samme ^.fsky for
Krigens ksedsler, og den faste Vilje til at gore alt
for at rodfseste freden laa dem alle stserkt paa Tinde.
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8tottet paa denne frkendelse tog den kranie
Krigsokkerkorening »flnionfederale« Initiativet til en
international sammenkomst, og denne kandt 8ted i
Heptemher 1925 i Oeneve.
Allerede etter to Daxes forhandlinger var der
opnaaet gensidig forstaaelse, idet de Delegerede enedes
i at anse freden som det Holste ^laal tor Krigsdeltagernes Bestrzehelser og at vedtage en tillidserklzering om. at de internationale Institutioner: folkenes
fordund, det internationale ^rde^dsdureau og Verdensdomstolen var velegnede til at starke fredsdestrsehelserne hlandt folkene.
kor at sikre en varig international fordindelse
mellem de korskellige fandes Krigsokkersammenslutninger vedtog forsamlingen endvidere at v^elge en
international Bestyrelse og at oprette et sekretariat
med 8sede i Oeneve, og endelig vedtoges ^.kholdelsen
ak kremtidige /^arsmoder.
Inden Kongressens Afslutning hlev de Delegerede
modtaget akfolkekorbundsraadets formand og (General
sekretær sarnt ak Direktoren kor det internationale ^.rhe^dshureau.
Den nseste internationale sammenkomst kandt
et ^ar senere 8ted i Qeneve og havde hovedsagelig
til Opgave at virkeliggsre den internationale forhindelse.
ber blev Vedtægterne kor 8ammenslutningen vedtaget, der valgtes en Bestyrelse og opret
tedes et sekretariat og endelig Kiev der vedtaget et
hestemt frogram kor sammenslutningens kreintidige
^rhejde kor fredens Bevarelse, nernlig Anerkendelse
ak Orundssetningerne kor Voldgiktsretten, kor ^.krustningshestrzehelserne og (Godkendelse ak I^ocarno-trak
taten og ak den pacikistiske flngdomsopdragelse.
^led bensyn til Krigsokkerkorsorgelsen enedes
man orn kolgende (Grundsætninger: Krav om kuld Er
statning kor tal? ak ^.rhe^dsevne eller forsorger, til
pasning ak forsorgeisen til fivskornodenhederne og
8amkundets tligt til at lade Krigsinvaliderne genind
træde i Erhvervslivet.
fndvidere vedtoges det at rette en direkte ben
stilling til legeringerne i de korskellige fände, navn
lig Ostrig, Bulgarien og den tschekoslovakiske R,epuhlik, orn at hidkore en forhedring ak Krigsokrenes
forsorgelseskorhold.
I 8eptemder 1927 akholdtes kor ksrste Oang et
^.arsmode udenkor det neutrale Omraade, idet det
III. ^arsmode akholdtes i XVien, og Resultaterne hlev
navnlig krernragende ved, at den sstrigske Invalidekorening sarntidig havde indkaldt til et stort okkentlig ^Vlode, sorn rnodtog Oiamacs leprsesentanter rned
storrnende boldest.
I januar 1928 akholdtes et Bestyrelsesmode i
faris, som navnlig kendetegnedes ak to hetydningskulde tilkendegivelser kor den internationale tilnær
melse og forstaaelse. De tilstedeværende Bestyrelses
medlemmer hlev nemlig modtaget ak en Delegation
ak 1OO Medlemmer, Keprsssentanter kra de kem store
kranske Invalidekoreninger, og derekter ak den davaerende kranske Indenrigsminister Lriand.
ber kik
Oiamacs Bestyrelse fe^lighed til at udtale sin dyhtkolte tak overkor Udenrigsminister Briand kor det
ak ham til trods kor store Vanskeligheder paahegyndte
fredsarhejde. Udenrigsministeren lykonskede herpaa
Oiamac til dens hetydningskulde ^rhe^de og Resul
tater og henstillede til de kremmodte Bestyrelsesmed
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lemmer at kortssette ihserdigt med de Bestrsehelser,
som stilede imod en storre venskahelig tilnærmelse
hlandt dolkene.
berekter er der hvert ^ar hieven akholdt ^.arsmoder ak Liamacs leprsesentanter kor de tilsluttede
foreninger, saaledes i August 1928 i Berlin, i August
1929 i ^arschava, i Juli 19?O i faris, i Juli 19)1 i
frag og senest det VIII. ^.arsmode i 8epteml?er 19Z2
i V(/ien.
I tilslutning til /^arsmoderne er der gennemgaaende hieven akholdt Bestyrelsesmoder, men herud
over er Oiamacs Bestyrelse traadt sammen til en lsekke
hetydningskulde kloder i korskellige ak furopas storre
Lyer. faa disse kloder har Oiamac kor en stor Del
hesksektiget sig med forsorgelseskorhoidene i de korskellige tilsluttede Ilande, og det kan specielt naevnes,
at korskellige forhold vedrorende den danske forsorg
hlev indgaaende droktet paa ^arsmodet i Berlin i
August 1928 samt paa et senere Bestyrelsesmode i
Oeneve i fehruar 19)2. ber henyttede Bestyrelsen
den danske Indenrigsminister Dr. ^lunchs I^XrvXrelse i ^.krustningskonkerencen til under et foretræde
hos Ministeren at söge opnaaet en forhedring ak
visse danske forsorgelseskorhold.
taa ^.arsmodet i Zeptemher k.
i XVien ved
toges ekter Indhydelse ak formanden kor den sonderiydske Invalidekorenings bovedhestyrelse, laadmand
fr. Andresen, tonder, der er ^ledlem ^k Liamacs
Bestyrelse, en Beslutning om at akholde det nzeste
Bestyrelsesmode i Kohenhavn.
(/^.k korskellige Orunde er denne Beslutning dog
senere dleven zendret saaledes at det nseste Bestyrel
sesmode kinder 8ted i Oeneve og ^kholdelsen ak et
Bestyrelsesmode i Kohenhavn udssettes til et senere
tidspunkt).
^led bensyn til Liamacs Organisation skal det
nzevnes, at sammenslutningen kor tiden repræsenterer
?1 Krigsokkerkoreninger, tilhorende 11 korskellige fände
med et Medlemstal ak over ? billioner. De tilslut
tede fände er tyskland, frankrig, Ostrig, Bulgarien,
kumXnien, folen, tschekoslovakiet, Jugoslavien.
Dan^ig, finland og Danmark.
sammenslutningens Organer er ^.arsmoderne,
Bestyrelsen og sekretariatet.
I ^arsmoderne deltager leprsesentanter kor samt
lige tilsluttede foreninger.
Oiamacs Bestyrelse hestaar ak 2 Medlemmer kra
hver ak de tilsluttede 8tater. Bestyrelsen skal drage
Omsorg kor (?ennemkorelsen ak de paa ^.arsmoderne
vedtagne Beslutninger og den skal almindeligvis trsede
sammen tre (^ange hvert /^.ar.
Bestyrelsens formand er kor tiden Maximilian
Brandeis^, som tillige er formand kor den ostrigske
forening kor Krigsinvalider og faldnes fkterladte.
De to danske Medlemmer ak Bestyrelsen er for
manden kor den ssnderjydske Invalidekorening og
Medlem ak Invalideraadet, K a a d m a n d f r i e d r i c h
Andresen, tonder og hovedkasserer kor Invalidekoreningen, Medlem at Invalideraadet, Kontorhestyrer
bans Mortensen, fladerslev.
sekretariatet, som har 8sede i (Geneve, paahviler
det at udkore alle de administrative ^rhe^der, som
overdrages det ak ^arsmsderne eller Bestyrelsen, ^.k
sekretariatet udgives ogsaa et meget righoldig I^ledlemsorgan, som udkommer ekter Behov og indeholder
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Oplosninger om alle Tpsrgsmaal, som lcan vsere ak
Interesse kor sammenslutningen og lieruncler navnlig
angaaencle forssrgelseskorkolclene i 6e korsl<ellige
fancle.
Liamacs ledelse tilstrselzer uncäer Varetagelse ak
absolut partipolitisk Neutralitet kolgencäe ^laal:
1. Opnaaelse og fsestnelse ak en regelmæssig ?orlzinclelse rnellern foreningerne ak Xrigsokre og
tidligere Krigscleltagere i alle I.an6e.
2.
Varetagelse ak Xrigsokrenes og Xrigscleltagernes
materielle og aanclelige Interesser.
?.
Deltagelse i ^rlzejclet kor Opnaaelse ak en ?or-

l?e<^ring ak forkolclet mellern follcene incllz^rcles
og kor Verclenskre<äens Levarelse.
8om clet vil ses, er clet meget store Opgaver, clen
internationale sammenslutning Oiamac kar sat sig, og
clet vilc^e ksre alt kor viclt, lier at give en uclkorlig
fremstilling ak, i kvor
Oracl clet vecl clens kiclticlige Virl^somkecä er 1^1<l<ecle8 sammenslutningen at
l<omme cäisse icleelle ^laal normere, ^len clet sl<al
clog lier siges, at clen ^aallzeviclstkecl, D^gtigkecl
og Begejstring kor ^rl?e^clet, som l^ar prseget Oiamacs
l^iclticäige Virl<somI»ecl, absolut maa berettige til at tro
paa gocle Resultater ogsaa kor kremticlen.

Aus der Praxis
des Reichsversorgungsgerichls

gehört zu haben. Der Senat forderte die Akten bei dem
betreffenden Gericht ein und stellte fest, daß tatsächlich
ein Versäumnis des Richters vorlag, und das der Vormund wirklich s. Zt. bei einem Beamten des Gerichts
Nachfrage gehalten hatte. Demgemäß wurde die Waisenrente zugesprochen.
4. Eine Kriegervollwaise beantragte die Weiterzahlung der Waisenrente über das 18. Lebensjahr hinaus,
weil sie infolge Lungentuberkulose völlig erwerbsunfähig
sei. Das Gesetz sieht eine Weiterzahlung der Waisenrente
in derartigen Fällen vor. Der Antrag der Waise war
deshalb abgelehnt worden weil sie erst mit 20 Jahren
ihren Anspruch geltend gemacht hatte. Die Nachforfchungen des Senats ergaben, daß die Waise bei Vollendung
des 18. Lebensjahres ihre schwer lungenkranke Mutter
gepflegt hatte, die dann kurze Zeit darauf gestorben war.
Die Waise hatte dann versucht, einem Erwerb nachzugehen; schon nach wenigen Monaten hatte sich jedoch
bei ihr eine Ansteckung herausgestellt, die dann zur völligen Invalidität führte. Der Senat nahm unter sozialer
Würdigung der Verhältnisse an. daß die Waise tatsäch
lich schon bei Vollendung des 18. Lebensjahres den Keim
zu der Krankheit in sich trug und daß deshalb die Voraussetzungen zur Weiterzahlung der Waisenrente erfüllt
seien.
5. Sehr vielgestaltig liegen die Elternfälle, die jetzt
leider dem Reichsversorgungsgericht entzogen sind. Gerade
hier ist die Entscheidung oft von der sozialen Einstellung
abhängig. So war z. B. über den Anspruch einer 70
Jahre alten Kriegermutter aus einem kleinen Dorfe in
Ostpreußen zu entscheiden, die ihren einzigen Sohn verloren hakte. Sie lebte mit ihrer Tochter zusammen in
einer kleinen Kate und hatte zwei Morgen Land; die
Tochter ging außerdem noch bei Bauern zeitweise in Ar
beit. Das Versorgungsamt hatte den Rentenantrag abgelehnt, weil die Klägerin nicht bedürftig sei, und das
Versorgungsgericht hatte sich dieser Entscheidung angeschlössen, obgleich nach den Erhebungen feststand, daß
das Einkommen der Kriegermutter monatlich 41,60 Mark
nicht erreichte. Die Verneinung war damit begründet,
daß die Leute in dieser Gegend so anspruchslos seien,
daß sie auch bei geringerem Einkommen als dem im
Gesetz festgelegten Höchstbetrag nicht als bedürftig bezeich
net werden könnten. Ein Zeuge bestätigte, daß tatsächlich die Bevölkerung dort außerordentlich anspruchslos sei.
Die beiden Frauen lebten die ganze Woche von Salzkartoffeln, etwas Speck, und einem Hering am Sonntag.
Der Senat kam trotzdem zu der Überzeugung, daß der
Klägerin die Elternrente zustände, da ihr tatsächliches
Einkommen unter der Emkommenshöchstgrenze liege und
es nicht darauf ankomme, ob sie durch Bedürfnislosigkeit
mit diesen geringen Beträgen auskomme.
Fortsattes.

von Helene Hurwitz-Slranz
Beisitzerin am Reichsversorgungsgericht, Verlin
Aortsat fra Nr. 1.

2. Frau H., eine Kriegerwitwe ans Berlin, stellte
Rentenansprüche nach ihrem 1928 infolge Narbenkrebs
am Bein verstorbenen Ehemann. Versorgungsamt und
Versorgungsgericht hatten den Antrag abschlägig beschie
den, da der Ehemann bereits 1919 aus dem Heeresdienst
entlassen und erst 1928 dem krebsleiden erlegen war.
Die Zeitspanne zwischen Kriegsende und Tod wurde als
zu lang für die Entwicklung des Leidens angesehen.
Genaues Studium der Akten ergab, daß H. 1917 im
Felde, im Schützengraben durch Sturz eine Verletzung
am Bein erlitten hatte, die zu langwierigen Eiterungen
geführt hatte. Durch ungenügendes Verbinden an der Front
und durch Schmutz hatten sich immer wieder kleine Geschwüre gebildet. Aus den weiteren Unterlagen ging
hervor, daß der Ehemann auch nach seiner Entlassung
häufig gezwungen war. das Bett zu hüten. Er und
seine Frau hatten dieser leichten Geschwürbildung keine
große Bedeutung beigemessen. Im Jahre 1925 verstärk
ten sich die Beschwerden, sodaß H. das Krankenhaus aufsuchen mußte, wo eine bößartige Geschwulst operativ
entfernt wurde. Nach ungefähr einem Jahr führte eine
zweite Operation zur Amputation des Beines und dann
zum Tode.
Der Senat vernahm einen Kameraden, der den Ünfall im Felde bestätigte. Ein Obergutachten einer Autorität auf dem Gebiete der Krebsforschung bejahte den
ursächlichen Zusammenhang; nur der Sturz und die Eiterung im Felde habe zur Erkrankung am Bein und
später zur Geschwulst geführt. Der Witwe konnte auf
Grund dieses Gutachtens die Rente gewährt werden.
3. In einem anderen Aalle wurde von dem Vormund für eine uneheliche Vollwaise Waisenrente beantragt. Erfreulicherweise sieht das Reichsversorgungsgeseh für uneheliche Waisen die gleichen Sätze wie für eheliche Waisen vor. wenn die Vaterschaft anerkannt ist.
Diese Vorausetzung war erfüllt. Die Frist für Stellung
des Antrags war jedoch von dem Vormund, einem einfachen Bauern aus Ostpreußen, versäumt. Dieser behauptete nun schon bald nach dem Kriege, sobald er er
fuhr. daß auch uneheliche Waisen die Renke erhielten,
Versorgungsantrag gestellt und dann nichts mehr darüber
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En Tragedie.

Rinkenoes Afdeling

Den unge, sonderjydske Lcege, der blev dodsmcerket
under Verdenskrigen.
Den sonderjydske Loege Ivard Mikkelsen Varby er
afgaaet ved Doden som Folge af en Mavesygdom, som
han havde paadraget sig under Verdenskrigen.
Lcege
Varby havde netop afsluttet sine Studier, da Verdenskrigen udbrod. Han kom til Vestfronten og arbejdede
her i fire Aar paa at lindre de Doendes og Saaredes
Smerter. Den unge. sonderjydske Loege var elsket as
alle Soldater. Under et Besog. Prinzregent Luitpold von
Bayern aflagde ved det Lazaret, hvor Lcege Varby var
ansat, dekorerede Prinzregenten den unge Sonderjyde
med det bayerske Ludwigkors. De fire Aar ved Aronten
nedbrod den unge Loeges Helbred. En Mavesygdom
gav haarde Lidelser, men han klagede aldrig. Han der
havde hjulpet saa mange kammerater maatte selv bukke
under. AEre vcere hans Minde!
Ivard Varby var fodt i Bredebro som Son af
Gaardejer Anders Mikkelsen Varby og Hustru.

afholder Medlemsmode, den 10. Maj 1933, Aften kl. 8
hos Gcestgiver Busch, Rinkenoes.
Dagsorden:
1. Optagelse af nye Medlemmer.
2. Beretning fra Modet i Sonderborg og Tinglev.
3. Kam. Andresen, Tonder, taler paa Modet.
4. Forskelligt.
P. B, V,: Andr. Hinrichsen,

La. 8 kr. daglig
kan tjenes ved Salg af paategnede

Broderier og Hjemmearbejde
Provearbejde sendes overalt

Broager Afdeling
afholdt Onsdag, den 19. April 1933. Aften kl. 8. Generalforsamling hos Goeskgiver H. P. Schmidt, Broager, der
var modt ca. 20 Medlemmer. Formanden, Fabriksejer
A. Bose. bod velkommen. Beretning var der ikke. da
Foreningen er ny fra 1. Januar; man gik straks over
til Dagsorden.
1. De af Bestyrelsen foreslaaende Vedtoegter anerkendtes. 2. Valg af to Revisorer og to Suppleanter.
3. Valg af Delegerede til Centralforeningens - Generalforsamling i Tinglev; hvortil Formanden A. Bose enstemmigt blev valgt.
Bestyrelsen.

j

Egen Afdeling

I

afholder Generalforsamling, Lordag. den 5. Maj 1933,
Aften Kl. 8 i Egen Molle kro med folgende
Dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Valg.
4. Eventuelt.
Efter Generalforsamlingen gratis kaffebord for
Medlemmerne.
Om godt Besog beder
Bestyrelsen.

Sonderborg Afdeling

L^tnrer 1 Krone
I^anAe ^urer etter O v e r e n s k o m s t
Hans Uetersen, k^er^A3<äe 25

^ Zmmlivekonsulenlkonlorel sor haderslev Ly og Amt Z
o

Zomfrnstien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

^

?äer Xrix8invs1iäer ox kalänes Merlaäte

o

xratis VejleämnA

°

I

afholder Generalforsamling Mandag, den 8. Maj
1933, Aften kl. 8 i „Centralhallen" Tonder.
Dagsorden:
1. Formandens Beretning. 2. Regnskab. 3. Valg.
4. Eventuelt.
'
Bestyrelsen.

"/-

Eftertryk af „Krigs-Invalider," med kildeangivelse er tilladt.

kontorlid 9-12 og Z—4, Lsrdag. 9—12

ttaäersleV,

°

^mt8baneZasräen,

äen 4., 11., IS. og 26. Kl. 1 4 ^ .

Aabenraa, SVöeksssens Kontor, 8t. potteZsäe 6,
äen 2., 9.. 16., 23. og 30. Kl. 1 4 ^ .

I'snäer, ^mtgkuset, äen 10. oZ 24. Kl. 1415.
tinglev, l'inZleVlius, äen 17. Kl. 16 is.
^sZumkloster, ttotel koMl, äen 13. Kl. 142«.
"poktlunä, k^rosck' ttotel, äen 20. Kl. 14.
ksääinZ, ttotel ksääing, äen 6. Kl. IS»«.
Invaliäer oZ etterlaäte, Lamt l^entean8gZere, 8vm sn8ker
a t Zore LruZ a t äi88e Kon8ultationer, mas 8ene3t 2 v a g e mäen
äen Dato, p a s kvilken ä e agter a t Zive ^ i s ä e , meääele Invaliäsnsevnet i Lonäerborg, til kvilken Kongultstion ä e agter a t
give ^ s ä e . kor a t Veäkommenäe8 Eliter kan blive meädraZt
til Kon8ultationen.
Kon8ultationerne —

....

»

,

Veä liVilke äer ikke er ^e,llZNeä

til at blive IkeZeunäerssSt — afkoläe8 kun, tor 8aaviät >1sevnet
rettiäiZt moätaZer ^nmeläel8er til 8amme. I ^ v A l i d e n s e v n e t .

Xul -

L.

°

Kon8ultation i o r militære Invaliäer og 8aaäanne8 etterlaäte samt k?entean8sZere vil a t en I^ä8enäinZ i r s >1sevnet8
Kontor i
/VIsaneä l9ZZ blive afliolät i :

Oehlers Cafe, Perlegade 65.
Dagsorden bekendtgores under Modet.
Beretnina om Delegeretmodet i Tinglev.

Tonder Afdeling

kaaä i kentessxer m. m.

^leääelelse kra Invalidensevnet.

^

Bestyrelsen.

Prisliste

til 59? 0A en 5 personers Oakland-VoZn
kolder kor Osren til OaZens billigte?ri8er

Maanedsmode, Tirsdag, den 9. Maj 1933. kl. 8 ^ i

"
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koks

?elekon 726 -

-

^ o r v

-

Lrssnäe

sk koreni-ige» - Lelekon 726

Trykt

Z. T. Egg

g-ry

Anyb In y a li
Medlemsblad

'u-

.',

for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar.Z

Sen 1. Zunl 1SZZ

10. Aargang

Folketingsmand Redaktsr Svensson og Folketingsmand Pastor Schmidt
i Folketinget om krigsofreforssrgelsen
Ved Tillægsbevillingslovens 3die Behandling holdt
Folketingsmand, Redaktor Svensson folgende Tale om
ssnderjydske Forhold, i hvilken han udtalte:
Jeg vil gerne indledende have Lejlighed til at sige
nogle Ord til Fordel for de ssnderjydske krigsinvalider.
Man behover ikke at have voeret sonderjydsk Repræ
sentant i dette hoje Ting ret loenge, for man faar med
Krigsinvalide-Sager yt gore. Det er i og for sig meget
naturligt. De fleste ved, at et ganske overordentligt stort
kontingent af den mandlige Del af den nordslesvigske Befolkning har deltaget i krigen, og at et meget stort An
tal Nordslesvigere er faldet i krigen. Det siger sig selv
at der da ogsaa maa voere et stort Antal Personer der
nede, som paa en eller anden Maade har taget Skade
under krigen.
Der eksisterer nu en soerlig Lovgivning om Forforgelse af Militcerinvalider og saadannes Efterladte i de
ssnderjydske Landsdele. Den blev revideret i Fjor Foraar, og sksnt krigsinvaliderne stadig ikke finder den helt
fyldestgsrende, skal jeg ikke komme noermere ind paa selve
Loven, hvad jeg onsker at omtale er selve Lovens Haandhcevelse. Lad mig her straks indskyde, for. ikke at blive
udsat for Missorstaaelser, at det sikkert er et meget vanskeligt
Hverv atvcereMedlem afsaavelInvalidencevnetsomasInvalideraadet, mest naturligvis af Invalidencevnet fordi det
er forste Instans og der allerede her sigtes mangeSager
fra, som slet ikke naar videre. Lad mig endvidere udtale paa Forhaand, at jeg er overbevist om, at baade
Invalidencevnet og Invalideraadet, i enhver Henseende
beslrceber sig for objektivt vg samvittighedsfuldt at udfore
det Arbejde, der er paalagt det. Tilbage bliver allige
vel den Mulighed, at den lcegemcessige Indflydelse kan
vcere mere dominerende og navnlig mere ensidia end snskeligt.
Jeg tcenker her paa Invalidencevnet i Sonderborg
og jeg vil bede den hsjtcerede Socialminister oplyse, hvorfor den hsjtcerede Minister har beskikket bl. a. en Lcege til at
voere Medlem af Ncevnet, naar der desuden ved Noevnet
er ansat en fast Loege og to honorarlonnede Lcegekonsulenter. Saavidt jeg kan se staar der ikke i Loven noget

om, at det ene Medlem skal vcere en Loege. Jeg vil
dernoest bede den hsjtcerede Socialminister oplyse, hvorfor
ikke en eneste af de her ncevnte Lceger er taget blandt
de ssnderjydske Lceger, som har gjort krigen med, og som
derigennem vilde have haft et Forstehaandskendskab til
hvad de ssnderjydske krigsdeltagere maatte gaa igennem
i sin Tid.
>
Det er mit Indtryk fra de Sager, jeg har haft med
at gsre, at det undertiden er mere svcert for krigsinvalider eller deres Efterladte, at faa et Andragende fremmet eller gennemfort end det skulde voere. Jeg kan bedst
klargore dette ved at gengive en Udtalelse i en saadan
Sag, hvor en Enke gentagende har andraget om Rente
for Efterladte ved Invalidencevnet, men er bleven afvist.
I en Erklcering fra Pastor H. I. Hansen. Lojtkirkeby
af 15. Februar 1933 til Invalideraadet. en Erklcering,
som er gaaet igennem mine Hcender, og som jeg udbeder
mig den hsjtcerede Formands Tilladelse til at oplcese,
hedder saaledes:
„Efter at have sat mig ind i de til Sagen horende
Omstcendigheder er jeg kommet til den Anskuelse, at det
maa siges at voere i hsjeste Grad sandsynliggjort, at
Hans Georg Thaysen har saaet sin Sygdom i krigen og
mere synes jeg ikke man med Rimelighed kan forlange.
Thaysens Militoerpas viser, at han som Soldat flere
Gange har vceret lcegebehandlet for Sygdom i Aandedrcetsorganerne. Tilforladelige Moend og kvinder i hans Omgangskreds erkloerer enstemmigt, at han ogsaa i Mellem
tiden, fra han sidste Gang blev behandlet for denne Sygdom
af en Militoerloege til han sogte Loegehjoelp herhjemme, har
vceret plaget af .denne Sygdom. At ville afvise Sagen
med den Begrundelse, at den Sygdom, som har hidfort
hans Dod, ikke behover at stamme fra krigen forekommer
efter det i Sagen foreliggende at maatte betegnes som
spidsfindigt Juristeri. Spsrgsmaalet kan og maa ikke
voere dette om Sygdommen behover at stamme fra krigen,
men alene dette, om det maa anses for overvejende sandsynligt at den stammer fra krigen, kun den sidste Maade
at stille Spsrgsmaalet paa er en dansk Statsinstitution
voerdig og stemmende med almindelig dansk Retssslelse".
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Jeg kan for mit eget Vedkommende godkende det
Synspunkt der er her gjort goeldende, og jeg vil henstille
til den hojtoerede Socialminister, at Ministeren saa vidt
muligt medvirker til, krigsinvalidelovens Haandhoevelse
i Overensstemmelse hermed.
Folketingsmand Svenssons Synspunkter er i fuld
Overensstemmelse med det, der er anfort i Artikelen i
„Die Versorgung der dänischen Kriegsopfer der früheren
deutschen Wehrmacht" — jfr. Side 27, hvor det hedder:
„Für den Wert eines Social-Gefehes sind jedoch nicht die
Anzahl der Paragraphen, sondern der Inhalt derselben
entscheidend, und der Geist, in welchem die praktische

Handhabung erfolgt.
Pastor Schmidt.

Red.

Jeg vil gerne understrege til Sluk, hvad det oerede
Medlem Hr. A. Svendson sagde om krigsinvaliderne. Det
er en kendsgerning, at krigsinvaliderne ved Behandlingen af deres Sager ikke foler sig fuldt forstaaet. De
vilde selvfolgelig blive bedst forstaaet af dem der har delt
krigens Lidelser med dem, og derfor er det Forslag, at
en slesvigsk Loeae, der har voeret med, skulde voere Raadgivende der, meget fornuftigt, og rigtigt. Jeg kender et
Tilfoelde, — for ogsaa at ncevne Eksempler, — hvor en

De Sagkyndige
Den 20. Marts i Aar modtog præsidenten for den
internationale Afrustningskonference i Genf, Arthur Hen
derson, en Deputation af Deltagere i Verdenskrigen, Ud
sendinge fra de store Organisationer af tidligere krigsdeltagere, „Eiamac" og „Fidac". De repræsenterede 15
Nationer og mere end 8 Millioner Medlemmer, og deres
Organisationer havde nylig afsluttet en Roekke meget
stcerkt besogte Foellesmoder i Gens, hvor man var blevet
enige om en Roekke Resolutioner, der kroener tvungen
Voldgift i internationale Stridigheder og baade materiel
og moralsk Afrustning; de kroever Paavirkning af Ungdommen, scerlig gennem Skolerne for at fremme den gen
sidige Forstaaelse mellem Nationerne, og med ganske saa
Undtagelser (Tyskland og U. S. A.) krcever de privat Fabrikation af og Handel med Vaaben forbudt.
Deres Ordforer udtalte bl. a. folgende: Disse Moend
der gik ud i krigen med det Haab, at krig mellem Mennesker herefter ikke skulde voere mulig, vil ikke, at deres
Offer skal have voeret bragt sorgoeves. De ved, at der
er afsluttet en Pagt, der gor krig ulovlig, og at en
Roekke Stater har underskrevet denne Overenskomst, og
de sorstaar derfor i deres Enfoldighed ikke. at det kan
voere saa vanskeligt ak faa Sagerne ordnet efter Onske.
Det har ikke noget at betyde for dem, om de Luftfartojer, der kan komme til at true deres Hjem. har en
eller tre Motorer — hvad de onsker er, at deres Hjem
skal vcere i Sikkerhed.
Det har kun lidt at betyde for Modre af hvilke
mange allerede begroeder Tabet af en 2Egtemand, om
de Born de har opelsket gennem Lidelser og Moje, vil
blive droebt af Granater af kaliber 75 eller 105 mm,
om deres Lunger vil blive angrebet af gul eller grou
Gas. Hovedsagen for dem er, at Liv. som er saa nodvendig for Verdens Fremtid bliver beskyttede mod alle
Granater og al Slags Gas. Dette er Aarsagen til at
vi krcever Afrustning.

Nr. 3

Enke, der sogte Rente, ikke fik den, fordi det ikke med
Bestemthed kunde eftervises, at Mandens Dod var en
Folge af hans krigslidelser. Men hele kommunen som
kendte ham for, og havde set ham. da han kom tilbage
fra krigen, vilde bevidne, at andet slet ikke var tcenkeligt. og der var mange andre Udsagn, der talte for det
saa jo den allerstorste Sandsynlighed absolut var givet.
Ud fra disse Erfaringer, som man har gjort, er det et
gammelt krav. at man faar Lov til at bringe sine Sager
frem for en offentlig Domstol. Nu staar der i den tyskdanske Traktat, hvorved Forholdene blev ordnet efter
Groenseflytningen, at disse Sager skal frem for egnede
Domstole. Men det kan virkelig vcere et Sporgsmaal
om disse Domstole som i Grunden dog mere er Forvaltningsapparater end Domstole, virkelig svarer til, hvad
man har ment i Traktaten. I det mindste bliver tilbage
den Fordring fra Invalidernes Side, og jeg mener paa
den hele brede Front, at man maa give dem Lov til.
maaske i Invalideraadet, men saa i offentlig Forhandling,
at forsvare deres krav og deres Sager. Jeg mener man
skulde se velvilligt paa dette krav og i det hele taget
paa Invalidernes Forhold. Man har gjort en hel Del
fra Danmarks Side. Jeg mener man kunde gore lidt
mere, og vilde gore noget godt dermed.
Hertil svarede Henderson:
Ingen, der har noget at gore med Asrustningskonferencens Arbejde kunde uden Sindsbevægelse have Hort
paa de Taler, som i Dag er bleven holdt her, og som
konferencens President maa jeg tilstaa, at det har vakt
Genklang i mit Hjerte. Jeg foler allerede, at vi er i
Samarbejde om en stor Sag; at de og jeg stroeber mod
et Maal, som hvis det naas, vil betyde Virkeliggorelsen
af et af Eivilisationens hojeste Idealer; at vort Formaal
er at gore Ende paa noget, som U. S. A.s Skatssekretoer
engang har betegnet som „den mest frngteslose og barbariske af alle menneskelige Daarskaber", nemlig krig.
Jeg kan kun sige i Dag som jeg visk har sagt til
nogle af dem for, at vi har Brug for al den Hjoelp som
deres Organisationer kan give os i de forskellige Lande
hvis de hoje Idealer, som besjoeler os og som vi soger
at naa, nogensinde skal blive virkeliggjorte.
I fjorten Maaneder har vi Hort paa Taler om Rustninger og deres Indskrænkninger, Taler holdt af Folk,
der havde en eller anden Adkomst til at lade deres Rost
hore paa Afrnstningskonferencen; i Dag har vi lyttet til
Deres Rost, som i hvert Fald efter min Mening, har
den allerbedste Adkomst overhovedet til at tale om de
vigtige Sporgsmaal, som Afrustning og Fred er, jeg maa
minde Dem om at for de allerfleste af os er Afrustning
Ord, Talroekker, Tabeller og kort, skrevet og trykt paa
Papir. For os er der derigennem opstaaet Sporgsmaal
om, hvorledes man bor gaa frem og hvilke Metoder man
bor bruge i Diskussionen. For Dem derimod er disse
Ord Virkelighed, for bag dem ligger en Erfaring som
ingen af Dem nogensinde vil glemme. Rustninger vil
altid minde Dem om de Dage, da De var indkredset af
Krigens voeldige Mekanik, om hvilken hele Deres Tilvoerelse samlede sig, og som fra Time til Time traf Afgorelfer om Liv og Dod.
Jeg er ikke bange for at sige, ak alle Deres Anstrengelser har voeret Umagen voerd selv om De ikke havde
haft andet Resultat end at gore det muligt for Dem at
tale deres Sag, som koempede krigen, og for hvem Frem
tidens Fred er af den storste Betydning. De er i Dag
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Hovedkasserer Hans Mortensen og Hustru
Fredag, den 9. Juni kan kam. Hans Mortensen
og Hustru, Haderslev fejre deres Solvbryllupsdag.
Vi vil ikke lade denne Lejlighed gaa forbi uden at
mindes Sslvbrudeparret, og uden at udtale vore
hjerteligste Lykonskninger.

rat Mortensen er en lige saa god kammerat, som
man til enhver Tid kan skole paa.
Organisationens Arbejde har gennem Aarene
beslaglagt og beslaglægger stadig
en stor Del af
Kammerat Mortensens Fritid og unddrager ham

Solvbrudeparret, H. Mortensen og Hustru
kammerat Hans Mortensen er jo de fleste af
vore Organisationsmedlemmer bekendt gennem sit
store forbilledlige Arbejde for Organisationen lige
siden dens Oprettelse i 1920, gennem sit Arbejde
som Organisationens Hovedkasserer og ikke mindst
som Medlem af Invalideraadet. Sjcelden har en
saa stcerk social indstillet Personlighed som kamme
rat Hans Mortensen faaet Lejlighed i saa udstrakt
Grad at beskceftige sig saavel teoretisk som praktisk
med sociale Sporgsmaal. Det gcelder baade hans
Arbejde for krigsofrene som hans daglige Gerning
som kontorbestyrer for Arbejdsanvisningskontoret.
kammerat Mortensen er en rigtig Slider, en Arbejdshest, altid parat til at hjoelpe. Vi er sikkert
enig med Organisationens Lokalkasserere, naar vi
betegner kammerat Mortensen som en skrap Hoved
kasserer og det er kun godt for Organisationen, idet
kasse og Regnskabsforelsen som bekendt danner
Ryggraden for enhver Organisation. Men kamme-

Aaret igennem mange mange Timer hans Familie,
men hans Hustru har glcedeligvis altid haft den rigtige Forstaaelfe for dette Arbejde.
Storste Delen af det 25-aarige Abgteskab har vceret
prceget af krigen og dens Folger. Forst krigsaarene med al den Nod, og saa Tiden derefter
med Arbejdet for at lindre de Saar, krigen bragte
med sig, men ATgteparret Mortensen har altid uforknyt taget fat og baaret deres Loes og det skylder
vi dem Tak for. Tak kammerat Hans Mortensen
for Din trofaste Indsats og det gode kammeratskab!
Tak, Fru Mortensen for den store Forstaaelse for
vor Organisations Arbejde.
Vi vil forbinde vor Tak med Haabet om, at
Kammerat Hans Mortensen endnu i mange Aar
maa fortfcette sit Arbejde for vor Organisation som
hidindtil og med de bedste Onsker for Abgteparrets
Fremtid.
Tender, 1. Juni 1933.
Hovedbestyrelsen.

Side 20

„Krigs-Invaliden"

kommet i det rette Ojeblik med Deres Opfordring til
Verdensfred. Overalt er der Uro, Forvirring, Fortviv
lelse, TNangel paa Tillid, og uheldigvis er der opstaaet
alvorlige konflikter paa tre forskellige Aronter. medens
der her i Europa har gaaet farlige Rygter i disse sidste
Uger. hvis De tror paa nogle af de offentlige Beretninger vil De let have faaet det Indtryk, at Europa er
ved at dele sig i to forskellige Lejre, der forbereder sig
til Kamp mod hinanden, jeg har endogsaa Hort Folk
tale om forebyggende krig. om at den ene Lejr provede
paa at rette et stoerkt Slag mod den anden, for end
denne kunne vcere fuldt forberedt. For mit Vedkommende
vil jeg. med al den kraft, jeg raader over nedlcegge Protest
mod saa farlig Tale. Sikkert vil ingen ansvarlig Person
i noget Land voere afsindig nok til at regne med en forebyggende krig; efter min ZNening vil det vcere en ntilgivelig Taabelighed at tro, at Uretfærdighed kan udslet
tes ved Blodsudgydelse, foraarsaget af en international
Forbrydelse, krig bringer aldrig Retfærdighed; den kan
kun avle ny Uretfcerdighed, nyt Had, nye ZNodsoetninger
af den Art, som den sidste krig ulykkeligvis efterlod sig.
Krigen kan ikke tjene nogen Nations sande Interesse.
Der er skrevet engang, at „den som griber til Svoerd,
skal omkomme ved Svoerdet". Historien giver os mange
Eksempler paa denne Sandhed. Lad os haabe, at der
ikke vil blive kroevet yderligere Eksempler. ZNen jeg onsker, at gore endnu en Bemoerkning til denne farlige
Tale, thi saadan Tale gengiver ikke den offentlige Tllening i noget Land. De Folk som scetter saadan Tale i
Omlob, er kun saa i Antal; muligvis har de stor Pengemagt bag sig, det er alt. Jeg vil betegne dem som Hel
vedes Generalstab, men det er en Stab uden Hcer. Alverdens Folkeslag er i Dag mere end nogen Sinde besjoelet af et lidenskabeligt Onske, ikke om Blodsudgydelse
og Omvæltning, men om Fred, om Arbejdsro og om en
retscerdig Samfundsorden.
Uden Tvivl er denne Tale om krig i en vid Udsiroekning opstaaet paa Grundlag af de Forhold, som er
skabt af den nu herskende ulyksalige okouomiske krise. Vi
siaar overalt overfor de mærkeligste ZNodsoetninger, Historien har kendt: i alle Lande er der Fattigdom, Elendig
hed, Arbejdsloshed medens paa den anden Side Produktionsmidlerne har naaet Fuldkommenhed som aldrig tidligere.
Hvis vi blot havde en virkelig kontrol over de Virtemidler, vi raader over, hvis vor Civilisation blot var
i Stand til at udfore sit Arbejde fuldtud, saa vilde det
vcere muligt for hver Familie i hele Verden at leve et
Liv rigere paa Arbejde, kundskab, Hviletid og Lykke end
nogen sinde for. Ved krig vil vi kun kunne opnaa at
tvinge Livsvilkaarene, som vor Civilisation kan yde lomgere og lomgere ned. I alle Lande staar Regeringerne
overfor financielle Vanskeligheder, kan ikke saa deres Budgetter til at stemme, indforer Besparelser paa alle Omraader. Nogle Steder foroger de endogsaa Udgifterne til
krigsforberedelser, og maa derfor indskromke de Undersiottelser, der er givet til dem, der blev gjordt til kroblinge og lemloestede, der blev gjordt til Enker og Foroeldrelsse i den sidste krig; og alle Nationer synes frivillig at vende sig bort fra den lykkeligere Tilvcerelse,
som kunde vcere deres. De kan aldrig naa til bedre Forhold eller komme ud af denne store okonomiske krise uden
gennem det internationale Samarbejde, som De ogsaa i
Dag har omtalt i deres Resolutioner. Indtil Nationerne
loerer at arbejde sammen, udveksle deres Varer, tjene
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hverandre og i Tillid forhandle sammen vil det ikke voere
muligt for dem at gore en Ende paa den herskende ulyksalige Tilstand, eller afvoerge de Ulykker, der truer dem
nu. Hvis noget er sikkert i denne Verden, saa er det
dette, at Fred, Verdensfred, er Hovedbetingelsen for Befolkningens Lykke og Trivsel; men Fred maa, som de
ogsaa selv onsker det, have sit Grundlag i Agtelse for
Overenskomster og lige Ret for alle Stater. Og dette er
ikke tilstrækkeligt, disse Bestemmelser maa organiseres i
et System af internationale Love. og Internationale Institutioner maa oprettes og udvikles. Det er ikke nok at
udforme Reglerne, de maa ogsaa overholdes.
Om denne konference vil voere i Stand til at ophceve den private Vaabenfabrikation, er det ikke muligt
for mig at sige, men jeg haaber sikkert, at den ikke vil
slutte sit Arbejde, for det er lykkedes at skabe virksomme
Forholdsregler mod de alvorlige Tilstande, som hersker
nu. Jeg er ogsaa enig med Dem i, at Opgaven ikke er
et srugteslost Forsog paa at gore krigen mildere. Tvoertimod, vort endelige Formaal maa nu og altid vcere at
scette en Stopper for enhver krig.
Jeg haaber, at de Stemmer, vi har Hort her i Dag
med saa megen Tillid, vil voere i Stand til at standse
den Tale om krig. som vi har Hort saa meget om i den
senere Tid. Jeg haaber, at de vil tage hjem og udbrede
deres Opfattelse af Tingene i alle Dele af Verden og i
de demokratiske Samfund, de lever i. Jeg haaber, at
De vil have Mod til at tale aabent til alle, som onsker
at hore paa Dem. Af alle ZNennesker har De mest Ret
kil at tale med om disse Sporgsmaal.
Vi har paa denne konference Hort meget om de
Sagkyndiges Arbejde, og vore Sagkyndige har sikkert udfort et vanskeligt og beundringsværdigt Arbejde; men
De taler paa 8 ZNillioner Sagkyndiges Vegne. Deres
Dygtighed og Viden grunder sig paa meget nojagtige Erfaringer om, hvad der sker, naar krigen forst er begyndt.
Regeringer og Befolkning burde forst og fremmest hore
Deres Synspunkter. De har ikke anstillet teoretiske Beregninger paa et kontor eller i et Laboratorium over
Granaternes Spromgkraft eller Giftgassens gennemtrcengende Evne.
De kcempede i Skyttegravene. Det var Deres kod
og Blod, der blev sonderrevet af Granaterne, og det var
i Deres Lunger, Giftgassen tromgte ned gennem Rlaskerne. Naar De kommer og siger til os, at krigen er
ond, taabelig og unyttig, saa har Verden ikke Ret til at
vende det dove Ore til og noegte at lytte til Deres Henvmdelse.
Lad mig til Slut sige, at der er ingen Fyrste, ingen
Proesidmt, ingen Statsminister eller Rigskansler i Verden,
som har Ret til at afvise Dem, og som President for
den nu siddende Afruftningskonference giver jeg Dem mit
Ord paa, at denne konference skal erfare Deres Synspunkter gennem mig, og jeg tror den vil laane Dem
Orm. Jeg vil saa hurtigt som muligt meddele konferencen, at de ZNoend, som kcempede i den sidste Krig er fast
bestemt paa, at deres Offer ikke skal have vceret bragt
forgomes.

§)ss Slags Gummifodkoj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.
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Reichsbund
der Kriegsbeschädigten pp. oplost.
Med 31. Maj d. A. ophorer „Reichsbund" at eksistere.
Reichsbund tager Afsked med folgende Artikel i sit Blads
sidste Nummer:

Zum Abschied.
Kameradinnen und Kameraden!
Der Bundesvorstand entbietet hiermit allen Mit
gliedern, zugleich im Namen des Bundesausschusses, den
letzten Gruß. Unser Reichsbund beschließt mit Wirkung
vom 31. Mai sein Eigenleben.
Ein Eigenleben des Reichsbundes ist für die Zukunft
nicht mehr möglich. Bis zum 29. April, dem Tage der
Beschlußfassung der Reichskonferenz auf Auflösung des
Reichsbundes, waren 8 Gaue auf Anordnung der zuständigen Behörden in kommissarische Verwaltung genommen
worden. Die allgemeine kommissarische Verwaltung zum
Zwecke der Äeberführung des Bundes in den Nationalsozialistischen Reichsverband deutscher Kriegsopfer e. V.
stand mit Sicherheit bevor. Noch 3 Gaue haben nach
dem 29. April trotz des Auflösungsbeschlusses der Reichskonserenz Kommissare erhalten. Unter diesen Verhältnissen
ist der Beschluß der Reichskonferenz voll gerechtfertigt.
Es handelte sich darum, den Mitgliedern als Person im
Einzelfall die Entschlußfreiheit zu erhalten, aber auch
insgesamt die Bahn für die Neuorientierung frei zu
machen. Jede Neuordnung verlangt ihre Opfer. Für
den Reichsbund wird dieses Opfer in der Gewißheit
gebracht, daß er für seine Mitglieder stets im besten
kameradschaftlichen Sinne tätig war und daß er auch
auf sozialem Gebiet manchen schönen Erfolg im Verein
mit den übrigen Kriegsopfer-Organisationen hat erringen
können.
Wir danken allen Kameradinnen und Kameraden, die
ehrenamtlich oder amtlich ihre Kräfte für den sozialen
Dienst an den Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterblie
benen unter manchen Opfern zur Verfügung gestellt haben.
Wir danken allen Ministerien, den Hauptfürsorgestellen,
den Fürsorgestellen, den Spruchbehörden der Reichsversorgung wie überhaupt allen amtlichen Stellen, die sich
im Zusammenwirken mit dem Reichsbund bemüht haben,
den deutschen Kriegsopfern im Rahmen der bestehenden
Gesetze ihr Recht werden zu lassen.
Wir danken allen Mitgliedern für ihre Treue zum
Reichsbund und für ihre Opfer, die für sie ihre Mitarbeit und ihre Beiträge bedeutet haben. Beachtliches ist
damit geleistet worden. Die im Reichsbund für seine
Mitglieder zusammengetragenen Rücklagen für die Ster
bekasse und das übrige, ebenfalls als letzte Reserve für
die Sterbekasse gedacht gewesene Bundesvermögen soll
dazu dienen, den Mitgliedern unter der neuen Form der
Organisation ihre Ansprüche zu sichern. Allen Mitgliedern empfehlen wir deshalb auch an dieser Stelle, sich
zur Wahrung ihrer Ansprüche dem Nationalsozialistischen
Reichsverband anzuschließen.
Die soziale Arbeit des Reichsbundes wird in der
Geschichte der deutschen Kriegsopferbewegung immer in
Ehren bestehen.
Berlin, den 10. Maj 1933.
Mit kameradschaftlichem Gruß!

Der Bundesvorstand.
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Skrivelse:

har

sendt ..Reichsbund" folgende

Werte Kameraden!
Veranlaßt durch die Auflösung des Reichsbundes
ist es uns ein Herzensbedürfnis dem Bundesvorstand,
dem Gauvorstand des Gaues Schleswig-Holstein, dem
gesamten Reichsbund für all das, was der Reichsbund
für uns gewesen ist» hiermit herzlichst und kameradschaftlichst zu danken.
Wir werden den Reichsbund, aus dem wir ja selbst
als Organisation hervorgegangen sind, nie vergessen.
Den Kameradinnen und Kameraden bitten wir unsere
Abschiedsgrüße übermitteln zu wollen.
Mit kameradschaftlichen Grüßen!

Der Hauptvorstand.

Oplysning om
mellemfolkelige Forhold
(Efter Bladet »Fred og Frihed")
Et fredsopdragende Middel af stor Betydning er det
almindelige Oplysningsarbejde, og ligesom de private
Fredsorganisationer loegger Folkeforbundet stor Vcegt paa
Oplysning og Offentlighed. Dette er lige saa naturlig som
nodvendigt. Thi skal Fredens Idealer sejre over krigen,
maa der skabes en ny offentlig Verdensmening, og det
kan kun ske ved at overbevise Folkene om. at krigen
ikke er et nodvendigt Onde, idet der gives fredelige Afgorelsesmidler for internationale Stridigheder, som det er
bedre og værdigere at benytte end krig.
Hele Folkeforbundets Arbejde foregaar under udstrakt Appel til Offentligheden. Ikke blot Forsamlingens
og Raadets Moder er som Regel offentlige, men ogsaa
Forsamlingerne i Udvalgene er tilgængelige for Offent
ligheden, undtagen naar det drejer sig om Sporgsmaal
som i Folge Sagens Natur ikke egner sig til offentlig Behandling (Forhandlinger af fortrolig karakter, personlige
Udnoevnelser osv.) Pressen som Offentlighedens Reprcrsentanter folger derfor ogsaa med stigende Interesse FolkeforbundetsVirksomhed: Mens den forste Forsamling (1920)
kun overværedes af Journalister fra 167 Aviser og 3
Bureauer, var Antallet ved 7. Forsamling (1926) naaet
op til henholdsvis 333 og 28.
Et almindeligt Oplysningsarbejde om Folkeforbundets
Virksomhed er imidlertid ikke nok. Skal krigsaanden
overvindes, maa der tages soerlig Sigte paa Fredens
Maal og Midler. Ligesom det i gamle Dage blev sagt:
Vil Du Fred, da bered krigen! maa det i Nutiden hedde:
Vil Du Fred, da bered Freden! Det er en Opgave,
der maa tages op, og den er ikke haablost. Blot en
Brokdel af det, der nu gives ud for at ruske til Krig,
blev anvendt til at sikre Freden, behovede der ikke at
hengaa det ene Sloegtled efter det andet, for krigen var
helt banlyst som Middel i internationale Stridigheder.
Hvorledes skal Freden forberedes?
Forst og fremmest skal det fastslaas for Alverden,
at krigen ikke er en uafvendelig Skoebne, der skyldes
guddommelig Oprindelse og er at betragte som et Led
i den kristne Verdensorden. Denne Betragtning har for
vceret almindelig ogsaa udenfor prcesternes kreds, jfr.
den gamle General hos Bertha von Snttner i „Ned
med Vaabnene": „krigen er fra Gud — Hårskarernes
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Herre — se den hellige Skrift". Men kirken har et
soerligt stort Ansvar, fordi dens Mcend gennem Tiderne
har forsvaret denne Anskuelse og udbredt den i Kristen
dommens Navn.
Nu efter Verdenskrigen er der dog endelig nogle
Proester, som har rystet Ansvaret fra sig ved at danne
et internationalt Forbund af antimilitariftiske proester,
skiftet paa et Mode i Amsterdam August 1928. Denne
Bevoegelse har ogsaa Tilslutning blandt danske Proester,
og i den bekendte Adresse, som 19 kobenhavnske Proester
udsendte i 1928, fastsloges det med skor Styrke, at «al
krig" ogsaa den saakaldte Forsvarskrig, er i absolut
Modstrid med kristendommens Grundtanker, „saaledes
som de er aabenbaret i Jesu Kristi Evangelium".
De 19 Plroester kroevede Afrustning som den sikreste
Vej til at komme bort fra krigen og naa til Fred og
Forskaaelse mellem Nationerne. Det lykkedes at samle
136 Prcester om denne Adresse. Noget stort Tal var
dette vel ikke, men dog en lovende Begyndelse, og det
maa vcere en Trost, at alle gode Tanker er begyndt
smaat og har vokset sig store i kampen mod Udretten.
Blot ved at kaste et flygtigt Blik paa historien, vil
man se, at krigen aldeles ikke er et Udslag af guddom
melig uafvendelig Vilje, men slet og ret et Udslag asmenneskelig Vilje, og at den derfor er Tidens Forandring nnderkasiet ligesom alle andre menneskelige Forhold. Der
ligger en lang Udvikling fra Urtidens og de primitive
Samfunds kampe af alle imod alle til Dannelsen af
Familie, Slcegt, Stamme, klang, Nationalstater, Stats
forbund og Folkeforbund, og indenfor de enkelte Stater
kender Retshistorien lange Perioder, hvor der ikke var
Statsmyndigheder og Domstole til at haandhceve Retten,
men Beskyttelse af Liv og Ejendom maatte overlades
til Borgerne selv. Selvtoegt, Tvekamp, Blodhoevn og
Fejde blev under disse Forhold betragtet som lovhjemlet
Retshaandhoevelse. Med Dannelsen af et ordnet Retsvoesen har Staten overtaget Rekshaandhoevelsen, og i
Retsstaten er de gamle Former sor privat Retshaandhoevelse afskaffet som uforenelig med en civiliseret Samfundsorden, ganske som Hekseprocesser, Tortur, Slaveri,
Kanibalisme og Menneskeofre, der ikke blot har voeret
anset for lovlige, men som Udslag af en hellig Pligt
overfor Guderne.
Hvis nogen paa den Tid, da privat Retshaandhoevelse var almindelig lovhjemlet, vilde have paastaaet, at
der skulde komme en Tid da dette ikke var lovlig og da
Staterne overtog al Retshaandhoevelse, og Krig kun var
tilladk mellem Stater, vilde Paastanden voere blevet
stemplet som Utopi — ganske paa samme Maade som
krigens Afskaffelse nu bliver stemplet som et utopisk Formaal.
Set i Lyset af Retsudviklingen indenfor de enkelte
Stater er det derfor ikke fantastisk at tro, at der skal komme en Tid, hvor krig heller ikke er lovlig mellem Stater, men afskaffet som uforenelig med civiliserede Omgaugsformer.
Et saadant Forsvar for krigens Nodvendighed er
imidlertid ikke holdbart. Som for omtalt indgaas der nu
flere og flere ubetingede Voldgiftstraktater, hvor alle
Stridssporgsmaal henvises til Afgorelse ved fredelige
Midler, ogsaa Sager om 2Ere, Uafhcengighed og Livsinteresser, og i de forlobne Aar er der sket en meget
kendelig Forandring af Begrebet „2Ere", hvad enten det
drejer sig om personlig 2Ere eller Nationernes 2Ere.
Den gamle General hos Bertha von Suttner (..Ned med
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Vaabnene", S. 1O1) er Talsmand for Fortidens Abresbegreb. Han er Modstander af Voldgift. Der gives
Ting. som kun kan udsoegtes, siger han. To Adelsmoend.
der har fornoermet hinanden, vil ikke bringe deres Sag
for Retten. De krydser klinger og afgor Troetten paa den
Maade! Nu om Stunder lyder en saadan Betragtning
fra 1872 som en Rost fra Graven. Ingen Stat. som af
fri suveroen Vilje har sluttet en ubetinget Voldgiftstraktat,
lider af den Grund Skade paa sin nationale A5re (de
nordiske Skater), og ingen Stat. som uden traktatmæssig
Forpligtelse loegger Afgorelsen af en Sag i Folkeforbun
dets Hoender, bliver af den Grund betragtet som mindre
vcerdig end den Stat. der truer med krig (Bulgarien i
den grcesk-bulgarske Konflikt i 1925). Tvoertimod er der
i vore Dage en stedse voksende offentlig Mening for. at
en Stat, der modsoetter sig en retslig Losning af en Sag
og tager sin Tilflugt til krig, gor sig skyldig i en Handling, der er civiliserede Nationer uvoerdig og derfor nedsoetter en Staks A5re og moralske Anseelse, krigens
slette Virkninger maales ikke ved det. der skete paa Valpladserne. Den moralske Odelceggelse, som over sin Indflydelse paa mere end den Generation, der oplevede krigen, er et langt ftorre Onde end selve krigen, krigen
har skabt flere onde Mennesker end Tallet paa alle dem,
der blev derude paa Valpladsen.
Tiden og Tankerne maa derfor fries for krigens
falske Idealer om A5ren, og det maa hamres ind i den
offentlige Bevidsthed, at Abressager kun kan afgores paa
voerdig Maade ved Lov og Dom og ikke maa overlades
til krigens blinde og brutale Tilfoelde. En „2Ere", der
kroever Millioner af uskyldiges Blod og ofrer »Menneskemateriale" som andet krigsmateriel, er efter Verdenskrigen uden Glans og Glorie. Krigens Valpladser staar
ikke for Efterkrigens Sloegter som en „2Erens Mark",
men som en Sump, der driver af Blod og Dod.
Derncest skal Freden forberedes gennem en cedruelig
Historieundervisning. Den, der benytter Historien til at
liste Had og Hoevn til andre Nationer ind i Ungdommens
Sind, gor sig skyldig i ansvarslos Gerning der i Virkeligheden er en national Forbrydelse.
Han begaar en
Dodssynd. som der ingen Bod gives for. At proedike
Revanche og udpege en bestemt Nation som Arvefjende
er at udsaa en ond Sced, som aldrig kan bcere gode
Frugter. I Stedet for at forkynde national Splittelse
kroever Nutiden Oplysning om det omfattende Interessefoellesskab, som i vore Dage binder Nationerne sammen
i langt stoerkere Grad end tidligere.
Under Nutidens Samfundsforhold er alle Stater afhoengige af hverandre, og ingen kan i Loengden holde
sig for sig selv i ophojet Isolation, produktion, Omsoetning, Fordeling af Arbejdskraft og Raamaterialer er internationale Anliggender, og nye Opfindelser og Overdragelser af tekniske Fremskridt er Sejre for hele Menneskeheden og ikke de enkelte Nationers Sag. Folkeforbundet bygger paa dette Synspunkt, og efterhaanden som
dette vinder Tilslutning, vil det anerkendes, at internationalt Anarki er lige saa urimeligt som lovlose Tilstande
indenfor de enkelte Stater.
I en oedruelig Historieundervisning skal kendsgerningerne ikke forties. Har krigshistorien Helte, skal de
ikke beroves den Glorie de har krav paa» men Fredens
Helte maa ikke stilles i Skygge, og nu om Stunder, da
krigen har udviklet sig til et Sporgsmaal om Teknik og
materiel Udholdenhed, frembyder krigen ikke ftorre Lejlighed til Heltebedrifter end Fredens Gerning til Lands,
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til Vands og i Luften (Radio, Luftsejlads osv.) Den forste
Atlanterhavsflyver er i vore Dage en Fredshelt for hele
Verden, som i Popularitet ikke staar tilbage for de storsie
Feltherrers.
Vil nogen paaberaabe sig de Fremskridt, krigens Tek
nik kan opvise ogsaa for det civile Liv, maa det siges,
at der nceppe kan paapeges et civilisatorisk Fremskridt,
som ikke vilde kunne naas under Fredsforhold, og vil
man hoevde, at Krig har fremskyndet Losningen af Opgaver, som vilde komme senere under Fredsforhold, saa
maa der sporges, om et saadant Fremskridt kan opvejes
af alle de Ulykker. Krigen forer med sig i Form af
aandelig og legemlig Svcekkelse for hele Menneskeheden,
social Elendighed, kulturel og okouomisk Tilbagegang,
umenneskelig Grusomhed, Odeloeggelse af Ungdommen
og umaadelige aandelige og materielle Vcerdier.
Som en Illustration af det Spild af Vcerdier, krigen
har medfort, skal det anfores, at det er regnet ud, at
for de Penge, Verdenskrigen har kostet, kunde Fattigdommen holdes borte fra Europa i 100 Aar.
Navnlig goelder det om, at den almindelige Opdragelse i Hjem og Skole foregaar i den nye Tids Aand,
saa der skabes Tro paa de internationale Idealer om
Fred og Retfærdighed og Tillid til Stridighedernes Afgorelse ad Rettens Vej. IStedet for den eenojede Rationalisme og den snæversynede Chauvinisme, som har
fremkaldt saa mange Krige og Ulykker, maa det indprentes
Ungdommen, at de internationale Idealer og Opgaver
aldeles ikke staar i Modstrid til de nationale, men at de
tvcertimod forudsætter og udfylder hverandre. En Stat
uden nationale Idealer og Vcerdier har ingen Betydning
i det internationale Samarbejde, hvorigennem der tilfores
det nationale en Sum af Erfaringer, som aldrig eller
kun med Moje kunde indhostes as en Stat, der kun vilde
lcere as egne Erfaringer.
Hvis der ikke er Vilje til Fred, er det formaalslosi
at arbejde for militcer, politisk og okonomisk Afrustning.
Sindenes Afrustning for Had og Hcevn overfor andre
Nationer er derfor det forste og store Bud i Fredens
Lov. Er dette gennemfort, kommer alt andet af sig selv.
At det kan nytte at arbejde for at skabe en ny offent
lig Mening om internationale Sporgsmaal, viser Tysklands Eksempel. For Verdenskrigen var Tyskland Modstander af Voldgift, og under de mange Voldgiftsforhandlinger i Aarene 1903—10 lod det stadig fra tysk Side,
at i Politik goelder Magt for Ret. Efter Verdenskrigen
er Tyskland blevet en af de ivrigste Forkæmpere sor
Voldgift og Mindretallenes Ret. Det har anerkendt den
nye faste Domstol i Retstvister, og ved Indmeldelse i
Folkeforbundet og Tiltrcrdelse af Locarno-Traktaterne
har det sluttet sig til den Betragtning, at Retsasgorelser
og ikke Magt og krig skal voere Grundlaget for den
mellemfolkelige Politik.
Som et sidste Argument for krigens Nodvendighed
henvises der undertiden til Nationens A5re. Det siges,
at Statens Vcerdighed krcever krig som en sidste Udvej
til Losningen af de vigtigste Livssporgsmaal. Denne
Betragtning ligger bag ved de ofte gentagne Bestemmelser
i Voldgiststraktater om, at Sporgsmaal, der berorer en
Stats ALre, Uafhængighed og Livsinteresser undtages
fra Voldgift, en Undtagelse, der er saa vid og almindeligt, at ethvert Forhold kan komme ind derunder, og en
Traktat med dette Forbehold altsaa er vcerdilos.
-i-

Aus der Praxis
des Reichsversorgungsgerichls
von

Helene Hurwitz-Slranz

Beisitzerin am Reichsversorgnngsgericht. Berlin
Fortsat fra 7lr. 2.

6. Den Eltern B. war Rente verweigert worden,
weil der im Kriege gefallene jüngere Sohn beim Eintritt
in den Heeresdienst erst 16 Jahre alt war und noch nichts
für sie geleistet haben konnte. Die Eltern hatten noch
einen älteren verheirateten Sohn, der für Frau und zwei
Kinder zu sorgen hatte und in ungünstigen Verhaltnissen
lebte. — Das Gericht vertrat die Ansicht, daß zweifellos
der jüngere Sohn, der schon durch seinen frühen Eintritt
zum Heeresdienst Tatkraft bewiesen hatte, auch heute
versuchen würde, seinen Eltern zu helfen, zumal der
Ältere sich in ungünstiger wirtschaftlicher Lage befinde.
Auch in diesem Falle wurde Elternrente gewährt.

Z.
Vielgestaltig wie der Krieg und seine oft uuverstündlichen Grausamkeiten sind auch die Schicksale, die
sich vor dem Reichsversorgungsgericht und den Versor
gungsgerichten abrollen. Die Sitzungen dieser Spruch
behörden sind öffentlich. Leider ist die Zahl der Zuhörer
viel zu klein. In jedem mitfühlenden Zuhörer wird der
Wunsch nach Befestigung der Friedensbestrebuugen innerhalb der Kulturvölker lebendig werden. Denn hier
erkennt man die einschneidenden und tiefgehenden Schä
digungen. die der Krieg an Gesundheit, wertvollen Menschenleben und Arbeitskraft verursacht hat.
Wir begegnen heute auch in sozialen Kreisen häufig
der Ansicht, daß die schädigenden Einwirkungen des
Krieges nicht mehr weiter wirken können. Doch ist
diese Ansicht leider unzutreffend. Noch auf Jahre hinaus
wird man unter den Kriegsteilnehmern mit neuen Kriegsopfern rechnen müssen. Dafür nur zwei Fälle:
1. Ein mir bekannter Student der Medizin hatte
im Kriege das rechte Bein verloren. Er war genötigt,
nach Kriegsende einen anderen Beruf zu wählen und
Lehrer zu werden. Unter großen Opfern gelang es ihm,
sein Studium zu vollenden; er fand Anstellung an dem
Gymnasium einer kleinen Stadt, heiratete und wurde
Vater von zwei Kindern. Vor einigen Monaten machten sich an seinem gesunden Bein starke Schmerzen bemerkbar.
Da die Qualen des Mannes unerträglich
wurden, reiste das Ehepaar zu einer anerkannten Universitätsklinik. Das Röntgenbild zeigte, daß auch das
linke Bein durch Granatsplitter verwundet worden war.
Einer der Granatsplitter hatte sich nun losgelöst und zu
erheblichen Eiterungen und zum Verfall der Gewebe
geführt. Trotz sorgfältiger Behandlung und Operation
gelang es nicht, den jungen, begabten Menschen zu retten.
Er starb vor wenigen Wochen als Kriegsopfer.
2. In einem anderen Fall machten sich bei einem
Arbeiter vor mehreren Monaten merkwürdige Zeichen
geistiger Gestörtheit erkennbar. Er wurde schließlich in
eine Nervenheilanstalt gebracht. Während des Krieges
hatte er nur leichtere Schädigungen, u. a. eine leichte
Kopfverletzung erlitten. Die Röntgenaufnahme ergab,
das einige kleine Splitter im Kopf, die jahrelang keinerlei
Beschwerden verursachten, das Nervenleiden ausgelöst
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hatten. Es gelang zwar durch Operation bisher den
Mann am Leben zu erhalten, er ist aber 100"/o erwerbsnnsähig und dauernder Pflege durch die Frau
bedürftig.
Diese Beispiele liehen sich durch Jeden, der in der
Kriegsopferfürsorge arbeitet, noch weiter erhöhen.
Der Präsident des Reichsversorgnngsgerichts und
Reichsarbeitsminisker, Dr. Schäffer, hat aus Anlaß des
10-jährigen Bestehens dieses Gerichtshofes mit Recht
ausgeführt, daß es Leitgedanke und Ziel aller Mitglieder
dieses Gerichts sei, nicht nur mit Gelehrsamkeit und
Gesetzeskenntnis zu wirken, sondern den Einzelfall zu
prüfen, den gesunden Menschenverstand zu befragen
und sich in den Gedankenkreis des Versorgnngsberechtigten einzufühlen, um zu einer sozialen, dem Volks
empfinden entsprechenden Urteilsfällung zu gelangen.
Die Kriegsopfer, besonders diejenigen, die in den
Selbsthilfeorganisationen tätig und verantwortlich zusammengeschlossen sind, haben sich beträchtliche Verdiensie
in der Mitarbeit bei dem Reichsversorgungsgericht erworben. Ihnen ist es mit zu danken daß dieser höchstinstanzliche Gerichtshof ein Hüter des Rechts der Kriegsopfer geworden ist.
Hoffentlich führt eine Besserung der wirtschaftlichen
Lage Deutschlands auch wieder zu einer Erweiterung der
Befugnisse dieser Spruchbehörde.
Sluttet.
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?il Wnäe om vore Oscle
Sondernces:

Hans Schack Iversen
dod den 14. Februar 1933.
Nis Hansen
dod den 11. Marks 1933.
Paul Callesen Lorenzen
dod den 11. April 1933.

Bredsten:
Gaaskcer:

LebanälinZ
si (Zigt, l8cw'38, Nu8kel-, I^ecl- oZ KnoZleliclel8er. LIektri8ke
I^baäe, ^S883ge oZ 8yZeZ)?mn38tik ester I^ssZeorcZination.
^eälemmer sk 5oreninZen for KriZsbe8ksäiZecle p. p. vZ
6ere8 paarorenäe, livor Invaliclenssvnet eller Sygekassen
ikke ycler noget Veäerlsg ivr ovenanfsrte ^iäelser,'kan vecl
I^orevwninZ af äere8 ^eälem8boZ faa Lebancllinger ekter
Aftale.
N.
- I.WZeaut0ri8erst Nas8or -

laffet 34

telefon 480

til 593 0Z en 5 ?er8oner8 Oakland-VoZn
liolcäer 5or Osren til OaZens dilliZste?ri8er
ö^turer 1 Krone
I^an^e l'urer e5ter O verens^omst

Haderslev Afdeling

Hans Uetersen, L^erAAacäe 25
afholder Medlemsmode Fredag, den 2. Juni 1933,
Aften kl. 20 hos Goestgiver Hans Mortensen, Norregade.
Dagsorden:
1. Protokoloploesning.
2. Meddelelser fra Bestyrelsen.
3. Beretning fra Delegeretmodet i Tinglev. 4. Beslut
ning angaaende Sommersornojelser. 5. Sommerstævnet
i Graasien. 6. Eventuelle Renteanliggender. 7. Eventuelt.

Z Znvalidekonsulenk«nkorel for haderslev Ly «g Amt ^
°

Zomfrustien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

o

°
°

I^äer XriKsillvsliäer ox kaläves Lkterlsäte
xratis VejleänivA oZ kaaä i kentesaxer m.m.

°
°

°

kontortid 9—12 og 2—4, Lordag, 9—12

°

Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

I

Tandslet Afdeling

j

afholder sin aarlige Generalforsamling Lordag, den
10. Juni 1933, Aften kl. 8 i Ertebjerg kro.

Hleääelel8e kra Invaliäensevnet.
Konsultation for militsers Invaliäer oZ saaclannes efter
ladte samt l^enteansoZere vil af en l^äsenäinZ fra I^sevnets
Kontor i ^uni ^Vlsanecl 1933 blive afbolät i:
ttsäersleV,
^mtsbsneSsaräen,
äen 1., 8., 16. 22. oZ 29. Kl. 14»<>.

Dagsorden:

Aabenraa, S^zekasgens Kontor, 8t. potteZsäe 6,

1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Valg. 4. Sommerstævne.
5. Eventuelt.
Medlemmet af Jnvalidencevnet, Hans Clausen, Sonderborg, kommer til Stede.
^ ^
„
"
Bestyrelsen.

La. 8 kr. daglig
kan tjenes ved Salg af paategnede

Broderier og Hjemmearbejde
Provearbejde sendes overalt

Prisliste

clen 6., 13., 20., oZ 27. Kl. 14»«.

1"«n6er, ^mtsbuset, clen 14. oZ 28. Kl. 14 15.
l'inZleV, l'inZleVbus, äen 19. Kl. 16 16.
I^sZumkloster, Hotel I?oMl, clen 9. Kl. 14^0.
I'oktlun^, k^roscli' Hotel, äen 21. Kl. 14.
KsääinZ, Hotel KsääinZ, äen 3. Kl. 15^.
Invaliäer oZ efterlaäte, samt l^enteansogere, 8om onsker
at Zore LruZ af äisse Konsultationer, maa 8enest 2 OaZe inden
äen Dato, paa bvilken äe agter at give ^scle, meäclele lnvaliclsnsevnet i Zsnäerborg, til kvilken Kongultation äe agter at
give ^ocle, for at Veclkommencles ^kter kan blive meclbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Ve<l liVilke lier ikke er I^ejliSbeä
til st blive lseZeunäergsZt — afbolcles kun, for saaviclt ^Levnet
rettiäigt moätager ^nmeläelser til samme. Invalillensevnet.

Xul -

/8

?sleton 726
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udkommer een Gang maanedlig, og koster lS Sre pr. Eksemplar.
Trykt i A. E. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 24S.
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10. Aargang

Den 1. Zuli 1SZZ

llr. 4
Vort

8. 8oliunerstsevne i (^raasten
8sn<5aZ, den

ZO. ^uli 193?

Mindestenen i Lrsasten

Vell^ornmen til (?raasten?
I Anledning ak at foreningen ak 8sn<äerj^68l<e Xrig8be8^a(5ige<äe og kalclne8 ^kterlaclte
akl^olcler 8ornrner8tXvne i Oraasten 8snclag, clen
ZO.^uli 6.^... d^6er )eg lierrnecl, paa Oraa8ten8
Vegne alle Deltagere i 8tsevnet hjertelig vellcornnien, iciet ^eg udtaler Gn8l<et og ^aadet orn, at
alle ?oreningen8 ^Vledlernrner, kor I^vein cäet er
muligt at Nomine til 8te<äe, vil give ^Vlscle, og

at Deltagerne i 8tsevnet rnaa kaa en gocl,
l^olcj8rig og ke8tlig Dag i (^raa8ten og
8lconne Omegn, 8aalecie8, at Dagen rnaa otive
et l^8t Glinde, äer kan dringe Qlseäe og Op
muntring i Tindet liv8 clem. 6er alle kver i8ser
i 8Xrlig Oracl l^ar vseret ucl8at kor, og 8taclig
licler uncler Xrigen8 U8igeligt alvorlige ?olger.
d. I. Uetersen, 8ogneraad8kormancl.
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?zrti

til det

QrZÄZten. set 5r^ »Gen«

8. LoimrierstXvne i (^raasten

HsnäaA, <äen Z0.

XI. 9:

Nr. 4

8I<ive8l<^6ninA i Xur^ote11et8

19ZZ

XI. 4:

^ave om vXr<äi5u1<äe (Gevinster

Lsrne50r1^8tel8e c>Z lomkola
Xur^ote11et8 I^lave.

X1.9^12^2i ^lodtaZelse 2^ (^sssterne.

L^en 0Z OmeZnen I?e8e8.

XI. 1:

ksrere til ^3s6iA^e6.

?Xl1e88pi8ninA med I^Inder-1^0l6ninA8l<0ncert m. m. i Xur-

XI. 6:

I.0<ätrXlcninZ.

1^0te11et8 ^ave.

XI. 8:

?E8tda1.

kris pr. Louvert Kr. 2,50 incl. LetjeniriZ.

XI. Z:

?roce88i0n tra Xur^l0te11et til
^inde8tenen.

81ottet

?ar!<erinA ve<ä Xurl^otellet.

korvet

Nr. 4
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Delegeretmodet har i ^ar valgt Oraasten som
den Ly hvori 8ommerstzevnet skal teures

8sndag, den 30. ^suli 193Z.
Ltter mange hidtil torgseves ?orsog tra Oraasten
^tdeling er det endelig i -^.ar blevet til Virkelighed
med at 8tsevnet bliver i Oraasten. 8agen er deri,
at alle de andre storre Lyer her i 8snder)ylland har
hatt 8tsevnet hos sig, og hvorfor skal Qraasten vsere
8tedharn, tilmed da (^raasten allevegne er hekendt
som »8onder)ylland8 ?erle«, hvor et stort ^ntal
l'urister ^ar etter ^ar gsr I^loldt tor at se pas de
mange ^ing 8vm kan tseng8le G^et her.

det ?1en8korgerne8 yndede I^dtlugt88ted. tolver tors
dag og 8ondag var her ^V1u8ik og Dampere kulde
ak ?288agerer 8tormede hertil tor at (Esterne kunde
nyde Opholdet i (Dragten ved Stränden udtor kur
hotellet. der er hygget originalt og 8mukt. kotograker sk Kurhotellet og 8lottet har altid vseret 8olgt
til l'ur^ter 8vm pa88erede Lyen. I>Iu er der ikke
längere 8trand udentor Kurhotellet, rnen 8tranden er
atlo8t at en I-Iavn hvori nu 8kid>8tarten trive8 og gaar
8in 8tstte (?ang.
Kort l'id etter t^avnen8 Ligning dannede der
8ig dlandt I^anddoerne et 8el8kad 8vm huggede (Zraa-

Qrsasten 81ot

Oraa8ten er hekendt tor 8aa rneget. ?or8t kan
n2evne8, at her ligger det garnle Oraa8ten 8lot, hvor
tor ^lertug krn8t Oünther hoede rned 8it Ilot hver
8ommer. 8lottet har en gan8ke 8Xrlig smuk Beliggen
hed ved 8kov og 8s. 8lottet 8elv har en ejendom
melig og 8muk Arkitektur, og naar det spejler 8ig i
8oen, hvor 8vaner holder til, er det et sjseldent 8mukt
8yn. 8om det vil vzere de tleste hekendt er 8lottet
ksht at den dan8ke 8tat og nu hruges det til Kontorer
tor ket og ?oliti og Dommeren 8amt politimesteren
med kamilie er nu 8lottet8 Indvaanere. I^lan maa
ikke torglemme, at nsevne en ?ing ved 8lottet, 8om
8taar urort gennem I'iderne, 8tadig med den 8amme
8kikkel8e, det er Kirken. ^lele Kirkens Indre med
de mange Malerier og 8kulpturarhe^der, der gaar helt
tilhage til den katolske ^id, er i Hs^e8te Orad et
Le8sg vserd. 8om ved ethvert andet 8lot er og8aa
her anlagt en 8tor ?ark og i denne, paa et 8mukt
og isinetaldende 8ted er der re^8t et vserdigt ^V1inde8mserke tor de eisend, der i den store Krig hlev paa
Vslplad8en.
?ra tysk l'id kender et stort ^.ntal Mennesker
»Kurhotellet«, her skal 8tsevnet teures, kor 1920 var

?arti ak ^KImÄNN8 ?arl<
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?aa Kurhotellet er der korl^stelser tor Voksne
og Vorn. ^omhola, Lortlodning og skiveskydning
med mange gode (Gevinster,
kor ösrnene er der
^zekkeloh og Kringelhidning og mange andre mor
somme ^ing.
kor dem, som maatte snske det, stilles der korere
til kaadighed, saadan at L^ens 8evzerdigheder kan
heses under kyndig ledelse.
^.lle Kammeratinder og Kammerater med kamilie
skal dermed have en hjertelig Indbydelse til 3tsevnet
i Oraasten.
Vel msdt allesammen?

8ondag, den 30. Juli 19Z? i (^raasten.
kestudvalget.

sten Andelsslagteri og dette har siden da givet Ar
bejde til mange Uzender, og stadig vseret i kuldt Dritt.
kor dem som ikke har aliagt Oraasten et Lesog
siden 1920 vil et n^t Lesog nsesten betyde, at de
ikke kan kende L^en igen. 8aa stor har nemlig ^Idviklingen og L^ggeriet vseret. 8elve (^raasten er
kuldt bebygget og tillige er Konkel stserkt belagt
med Villaer og saadanne lzegges nu ogsaa paa ^potekerbakken ad 8onderborg til og paa L^ens andre
8ide mod Krusaa. kzerdselsvejen gennem Oraasten
er betydeligt udvidet og korbedret og ved Indkorselen s^d 5ra er der rejst et I^indesmserke 5or
O.
Jorgensen, 8snder^1Iands store historiker.
8om 5or sagt finder kesten 8ted paa »Kurhotellet«,
ksellesspisningen hegender Kl. 12 ^2 og da bliver der
budt velkommen ak kestudvalgets ?ormand, L^gmester Kam. I^oren? Lrich8en, (^raasten.
Deretter
taler hovedbestyrelsens kormand, Kam. kr. Andresen
tra sonder, og muligvis en ^aler s^dtra. 8aa toregaar processionen til ^lindesmserket i slotsparken,
hvor der bliver holdt l'ale over de kaldne.

ösierreich.
Der )ahreskongreß des Verbandes der kriegsblinden
Die VII. Länderkonferenz und der VIII. Delegiertentag des Verbandes der kriegsblinden Österreichs sanden
am 28. und 29. April in Wien statt.
Von den zur Behandlung stehenden Fragen sei der
Bericht des Obmanns Hirsch über die allgemeine Lage
und die Forderungen der kriegsblinden erwähnt. Nach
ausführlicher Besprechung nahm der Kongreß eine Entschließung an, ans der die folgenden Punkte hier zusammengefaßt seien:
Der Delegiertentag stellt mit Befriedigung fest, daß
in dem Gesetzentwurf über eine Novellierung des Inva
liden-Entschädigungsgesetzes gewisse Forderungen der
kriegsblinden erfüllt sind; leider ist eine Reihe von anderen Forderungen noch unerfüllt. Deshalb wiederholt
der Delegiertentag die schon 1927 aufgestellten Forderun

81c>tskzpeI1et

gen und lenkt die Aufmerksamkeit der Regierung erneut
auf folgende Punkte:
1. Festlegung des Anspruches jedes Blinden auf
einen ausgebildeten Führerhund und auf einen Zuschuß
für die Erhaltung des Hundes.
2. Der Blindenzuschuß soll dem Beschädigten während
der ersten 12 Alonate einer Heilbehandlung belassen werden.
3. Den Witwen und Waisen nach Blinden soll die
Rente auch dann gewährt werden, wenn der Zusammenhang des Todes mit einer im § 1 3. E. G. bezeichneten
Ursache nicht nachgewiesen werden kann.
Ebenso soll den Eltern die Rente ohne Unterschied
der Todesursache dann gewährt werden, wenn sie dem
Blinden bis zu seinem Tod den Haushalt besorgt haben.
Der Delegiertentag verweist weiter auch auf die vom
Delegiertentag im Jahre 1928 aufgestellte Forderungen
zugunsten jener kriegsblinden, die noch andere Verstüm
melungen oder Beeinträchtigung eines anderen Sinnes
organes, wie Gehör- und Geruchsinn etc. erlitten haben
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Deutsche Ehrenstätte in Hohrod „Bärenstall", Vogesen (1000 m hoch) nach dem Ausbau durch den Volrsbund.

und dadurch in erweitertem Maße der Besürsorgung bedürfen.
In einer weiteren Entschließung erinnert der Delegiertentag an die schon 1931 vorgebrachten Anträge über
die Versorgung von Kriegsblinden mit Tabaktrafiken. Er
lenkt die Aufmerksamkeit der Regierung auf die in dieser
Hinsicht bestehenden Mißstände. Der Verband der Kriegsblinden, der die Frage seit 13 Jahren behandelt, muß nach
wie vor zur Mitarbeit herangezogen werden und erinnert
an seine Eingabe vom 23. November 1932.
Nach Aussprache über die Beteiligung an den
Arbeiten der Eiamac nahm der Kongreß folgende Entschließung einstimmig an:
„In Erkenntnis der Wichtigkeit des Gedankenaustausches und der Zusammenarbeit der kriegsopferverbände
der verschiedenen Staaten, auch für die kriegsblinden
und in Erkenntnis der Notwendigkeit, daß die Kriegsblinden als die schwersten Opfer des Krieges die moralische Verpflichtung haben, auch die auf die Festigung des
Ariedens gerichteten Bestrebungen der Eiamac auf das
kräftigste zu unterstützen, billigt der Delegiertentag die Zu
gehörigkeit des Verbandes zur Eiamac und die sich daraus
ergebende aktive Tätigkeit von Verbandsfunktionären an
allen Arbeiten der Eiamac."
Der Verbandstag billigte die während des vergan
genen Jahres unternommenen Schritte und Maßnahmen
seines Vorstandes und dessen Vorschläge für die kommende
Zeit.
Bei den Neuwahlen wurde die gesamte Verbandleitung mit Kamerad Hirsch an der Spitze wiedergewählt.

Schweiz.
XII. Verbandstag des Verbandes der deutschen
Kriegsbeschädigten in der Schweiz
Der Verband der deutschen Kriegsbeschädigten und
Hinterbliebenen in der Schweiz hielt am Samstag und
Sonntag, den 20. und 21. Mai 1933, seinen ordentlichen
Verbandstag in Schaffhausen ab. Neben den statutarischen Arbeiten bedingten die außerordentlichen Zeitverhältnisse auch für diesen Verband, der mit Deutschland
und durch den Reichsbund auch mit der Eiamac eng
verknüpft ist, eine besondere Stellungnahme in der künftigen Orientierung der deutschen Kriegsopfer in der Schweiz.
Die politische Seite des neuen Deutschland wirkte auch
auf die Kriegsopferbewegung in der Schweiz zurück. Eine
achtstündige außerordentliche scharfe Diskussion schuf Klar
heit und zwar im bisherigen Sinne der kampfführung.
Die deutschen Kriegsopfer in der Schweiz stehen nach
wie vor auf dem Boden der Völkerverständigung und
sind der sicheren Affafsung, daß der Weltfrieden, die erste
und vornehmste Grundbedingung für die Wohlfahrt aller
Völker, nur aufrechterhalten werden kann durch internationale Verständigung, durch gegenseitiges Verstehen und
durch gegenseitige Achtung. Die nationale Ergebenheit
haben die deutschen Kriegsteilnehmer wohl am besten
und deutlichsten durch die ungeheuren Opfer an Leben
und Gesundheit, die der Nation gebracht wurden, bewiesen und haben es nicht nötig, sich durch Personen, die
bisher entweder eine wenig hervortretende Rolle gespielt
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oder sich noch nicht betätigt haben, führen und leiten oder
gar Vorschriften machen zu lassen. Alle diese ungeheuren
Opfer wären vergebens gewesen, wenn sie sich heute in
den Dienst des Hasses und des Mißtrauens anstatt in den
Dienst des Ariedens und Vertrauens stellten. Die große
Aussprache in Schaffhausen endete mit einer Umgruppierung der heutigen Leitung. Der Verwaltungsapparat
wurde vereinfacht und besteht in Zukunft nur noch aus
3 Personen: einem Vorsitzenden, einem Kassierer und
einem Schriftleiter. Der Sitz der Zentrale ist in Basel.

Eine Entschließung, die der neuen Verbandsleitung als
Pflicht auferlegt wurde, verlangt unbedingte parteipolitische Neutralität. Das Wort Gleichschaltung, das in
Deutschland gegenwärtig eine so große Rolle spielt, ist
für die deutschen Kriegsopfer in der Schweiz ein unbekannter Begriff. Unter Gleichschaltung verstehen die Kriegsopfer in der Schweiz den Kampf mit den Kriegsopfern
in allen Ländern gegen alles, was zum Kriege führen
könnte. Unsere Parole lautet nach wie vor: „Nie wieder
Krieg".

Lorenz ZNey. Bern.

De Ruyler, Belgien.

Ser 18. Zahreskongreß der A. G. M. G.
Der 18. Iahreskongreß der Association Generale
des Alutiles de Guerre, der vom 15. bis 17. April 1933
in Reims stattgefunden hat, befaßte sich u. a. mit dem
Bericht des Kameraden Pioche über die Ciamac, der die
große Bedeutung des Welttreffens unterstrich und unter
Hinweis auf die Abwesenheit der deutschen Kameraden
der Ansicht Ausdruck gab, daß die ehemaligen Kriegs
teilnehmer ihren kreuzzug für den Frieden nicht einstellen
dürfen, sondern im Gegenteil weiter für diese Idee
kämpfen sollen. Nach einer längeren Aussprache nahm
der Kongreß folgende Entschließung an:
«Der 18. Landeskongreß der A.G.ZN.G. vom 15..
16. und 17. April 1933 in Reims meint, daß es bei den

ernsten Verhältnissen, in denen die Welt sich befindet
und die das von gewissen Ländern und besonders von
Frankreich mutig und loyal begonnene Werk des Friedens
zu gefährden drohen, zweifellos geboten ist. die Wach
samkeit zu verdoppeln, aber auch nichts zu vernachlässigen,
was dieses Friedenswerk festigen kann.
Er ist überzeugt, daß mehr als je nur die moralische
Abrüstung durch Wiederherstellung des Vertrauens zwi
schen den Völkern die psychologischen Ursachen von Konflikten aus der Welt schaffen, die materielle, fortschreitende
und gleichzeitige Abrüstung d. h. die Erleichterung der
finanziellen Lasten, die in Verteidigungsstellung befindlichen Ländern so schwer bedrücken, gestatten und im
Falle eines Konfliktes die friedliche Lösung durch Ausgleich und Schiedsgerichtsbarkeit durchsetzen kann.
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Er ist überzeugt, daß die ehemaligen kriegsteilnehmer aller Länder, trotz den politischen Unstimmigkeiten
ihrer Länder, in ihrem Wirken als ehemalige Kriegsteilnehmet zur Erhaltung und ständigen Erneuerung des
Ariedens durch Gedankenaustausch, Vorträge, loyal und
objektiv weitergegebene Nachrichten beitragen können und
müssen.
Unter Berücksichtigung der von der Ciamac unter
nommenen Anstrengungen, um der öffentlichkeit der
Welt gegenüber die Sache der Abrüstung und des Ariedens hochzuhalten, und in dem Wunsche, daß diese Aktion
fortgesetzt werde,
verkündet der Kongreß seinen Willen, an der Festigung
des Ariedens in der Welt durch die geistige Abrüstung
die Vorbedingung und Bürgschaft für jede andere Abrüstung, zu arbeiten. Er dringt darauf, daß die Delegierten
der A. G. M. G. bei der Eiamac ihre Mitarbeit an diesem internationalen Ariedensorganismus verstärken, in
Verbindung mit allen ehemaligen Kriegsteilnehmern der
alliierten und ehemals feindlichen Länder.
Er verlangt die Einsetzung eines Organismus, der
ihre Bemühungen miteinander ausgleichen soll, um der
internationalen Aktion der ehemaligen Kriegsteilnehmer
den vollen wünschenswerten Umfang zu geben.
Er beauftragt das Büro, zu diesem Zwecke alle
nützlichen Entschließungen zu fassen.
Nach der Aussprache über das Verhältnis zur Aidac,
bei der Leveque unter Hinweis auf das Welttreffen in
Genf betonte, daß die nationalen und die internationalen
Pflichten miteinander in Ausgleich stehen müssen und
können, billigte der Kongreß eine Entschließung, worin
die Aktion seiner Delegierten bei der Aidac und die Entschließung der Aidac vom letzten Jahre (Lissabon) gutgeheißen wurden.

Frankreich.

Mehrzahl auf besonderen Kriegerfriedhöfen, deren Zahl
10755 beträgt.
Die Regierung und die Bevölkerung Polens haben
die Kriegsheldengräber in ihre Obhut genommen und
üben ihre Pflicht in Ehrfurcht und Pietät aus.
Zu den Kriegsopfern gehört eine unübersehbare
Reihe von Soldaten, denen es trotz Verwundung oder
schwerer Gesundheitsschädignng vergönnt war, dem Tode
auf dem Schlachtfeld zu entrinnen und die Wiedergeburt
ihres Vaterlandes zu erleben, die aber zu weiterer Ar
beit unfähig geworden sind.
Diese Soldaten bilden die
Kader der kriegsinvaliden.
Der polnische Staat, der seit Verlust seiner Unab
hängigkeit unter 3 Mächte aufgeteilt war, erbte im Augenblick der Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit verschiedene Arten von kriegsinvaliden und zwar: kriegsinva
liden der ehemaligen österreichischen, deutschen und russi
schen Armee; außerdem kriegsinvaliden aus den kämpfen
um die Unabhängigkeit Polens und um seine Erhaltung,
und zwar Angehörige der einstigen polnischen Forma
tionen und Verwundete und kranke der regulären polnischen Armee von 1919-21.
Allen kriegsinvaliden ohne Unterschied der Armee,
in der sie gedient haben, hat der polnische Stat gleiche
Rechte erteilt und besondere Privilegien eingeräumt.
Aortsoettes.

Gratis Ophold paa Efterskole.
Under Henvisning til omstaaende

Annonce her i

Bladet henleder vi Opmærksomheden paa, at Medlemmer
af vor Forening kan faa deres Born i Alderen mellem
14—19 Aar paa et gratis Ophold paa Bramminge Efterskole.

For Haderslev Amts vedkommende kan Hen

vendelse ske paa Invalidekonsulentkontoret i Haderslev,

Der Kampf um die Renten

hvor bl. a. ogsaa Skemaerne til Ansogning omFriplads faas.

Der Kampf der französischen ehemaligen Kriegsteilnehmer gegen die Bestrebungen auf Kürzung ihrer Versorgung geht weiter.
Anfang Mai fand wiederum
eine große Kundgebung in der Salle Wagram statt,
bei der über 15,000 Kriegsbeschädigte zugegen waren
und die nach mehreren Ansprachen, darunter auch von
Albert Delsuc. in einer Tagesordnung ihren Willen aussprach, daß den Versorgungsmaßnahmen und Rechten
der Kriegsteilnehmer kein Abbruch getan werden darf.

Hjertelig Tak

Die Versorgung
der Kriegsbeschädigten in Polen
Unter den Staaten, die der Weltkrieg heimgesucht hat,
befindet sich auch Polen. Auf seinem Boden sind in den
Jahren 1914-21 blutige Kämpfe ausgefochten worden.
Sie haben nicht nur großen Sachschaden verursacht, sondern
auch unzählige Menschenleben gefordert.
Auf den Friedhöfen, auf den Feldern haben 1 300 000
Opfer des Weltkrieges, der bolschevistischen Invasion und
anderer kämpfe ihre letzte Ruhestätte gefunden, wo sie
teils in Massengräbern, teil einzeln bestattet wurden.
Die Zahl der Einzelgräber beläuft sich auf 487 899, die
der Massengräbern auf 79 712. Diese finden sich in der

til alle kammeratinder og kammerater. Hovedbesty
relsen og Lokalafdelingerne, som har glcedet os ved
deres venlige Opmærksomhed paa vor Sslvbryllupsdag

Hedevig og Hans Mortensen,
Haderslev.

I

Haderslev Afdeling

Meddelelse.
Afrejse til Sommerstævnet i Graasten foregaar med
Turistbiler fra Gravene i Haderslev

Sondag, den30. Zuli 1933, kl. 8 ^Formiddag.
Rejseomkostninger:
Medlemmer 1,50 kr. Bsrn 1,00 kr.
Ikke-Medlemmer 2,50 kr.
NB.: Medlemmer, som vort kassebud ikke trceffer hjemme,
kan tegne sig som Deltagere ved Henvendelse paa
Invalidekonsulentkontoret.
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Broager Afdeling
afholdt et godt besogt

Medlemsmode, Tirsdag, d. 20. Juni

til 59? og en 5 personers Oalclancl-VoZn
l^o16er 5or Osren til DaZens dilliZste?riser

1933, kl. 8 Aften hos Goestgiver H. P. Schmidt. Broager.
Formanden aabnede Modet og bod Velkommen.

L^turer 1 Krone

Dagsorden:
1. Beretning
Graasten.

I^ÄN^ e 1 ° u r e r e t t e r O v e r e n s k o m s t

fra Tinglevmodet.

3. Eventuelt.

2. Sommersioevnet i

Hans Uetersen, Ljer^Aaäe 25

Formanden, kam. Bose an-

modede om Sammenhold.
Antallet af Medlemmer er nu oppe paa 39.
blev overladt til Bestyrelsen at
naar det var paakroevet.

Det

anscette Medlemsmode

Formanden sluttede Modet og

takkede Forsamlingen for god Tilslutning.
p. B. V.:

! ZnoMekonsulenlkonlorelsor Haderslev Syog Amt Z
o

Zomfrustien (Amtsbanegaarden) - Telefon 109Z

o

°
°

Väer Xrixsinvaliäer ox kalänes Lkterlaäte
Krati8 VejleäninK vA ksaä i kentessKerm.m.

Z
o

°

kontortid 9-12 og 2—4. Lsrdag. 9—12

°

Sekretoer Mariane Petersen.

Skodborg-Jels Afdeling
afholder

^Ieääelel8e tra Invaliäensevnet.

Medlemsmode Torsdag, den 6. )uli 1933,
Konsultation for militsere Invaliäer og 8aaäanne8 efterlaäte samt kienteanssgere vil af en l^äsenäing fra I^eevnets
Kontor j ^uli ^Isaneä 1953 blive afbolät i:

Aften kl. 8 paa Skodborg Banegaard.
Dagsorden:
1. Beretning fra Delegeretmodet i Tinglev.

2. Sommer-

ftoevnet i Graasten Sondag, den 30. Juli 1933.
Rundgang i Skodborgs smukke Anloeg.

ttsäersleV, ^mtsbaneZssräen,

3. En

äen 6., 13., 20. og 27. KI. 14»o.

4. Eventuelt.

^sbenrss, 8z?zeksssens Kontor, 8t. potteZaäe 6,
äen 4., 11., 18., og 25. KI. 14»<>.

Om talrig Deltagelse ogsaa af Enkerne beder

I'snäer, ^mtslinset. äen 12. og 26. KI. 14^5.
l'inzleV, l'inZleVkns, äen 17. KI. 16 is.

Bestyrelsen.

^szumkloster, Note! Ko)?al, äen 15. KI. 142».
öl'ZIUlllillZS

^oktlunä, Trösel,' ttotel,

Vinterskole Xovember-^pril

äen 21. KI. 14.

ksääinZ, Note! ksääing, äen 7. KI. 14»«.
^^6f5!<o!6

k i x e r o x OrenZe 14—19

^lminäeliZe
Zelsk),

meä 8proZ (spec. Ln-

^askinskrivninZ,

(klaver, OrZel, Violin),

Ztenoßrak

c>Z ^lusik

praktiske

8lsjä,

fluskoläninA, ?IZÄnäÄrI?e^äe, VsevninZ oZ ?ritiäsarbe^äe (^alinZ, l^rso m. in).
Opl^sninA

oin

I^näerststtelss

oZ

kriplaäs

yäes Zerne oZ Zkolepl^n zenäes.

^orstsnäer X.

Invaliäer og efterlaäte, samt l^enteanssgere, 8om on8ker
at gore örug af äi88e Kon8ultgtioner, maa 8enest 2 Oage inäen
äen Dato, paa tivilken äe agter at give ^säe, meääele Invaliäensevnet i Lonäerborg, til kvilken Konsultation äe agter at
give ^oäe, for at Veäkommenäe8 ^kter kan blive meäbragt
til Kon8ultationen.
Kon8ultationerne — Veä kvilke äer ikke er I^ejliZkeä
til st blive lseZeunäerssZt — afboläe8 kun, for 8aaviät I^ssvnet
rettiäigt moätager ^.nmeläelser til samme.
Invalidensevnet.

InvalidskonZulsntkontoi'et ioi' Isn^sr
5sn<jsrza<w 22 - Islsion 139

oz kmt

La. 8 kr. daglig

^5<äer XriZsinvalider oZ faldnes Lkterladte

kan tjenes ved Salg af paategnede

Aratis Vejledning 0Z

Broderier og Hjemmearbejde

i ^entesaZer ni.in.

Kontos!«! 9—12 oz 2—4, !.sr<!az, 9—12

kelisnäling
af Qigt, kcbias, Muskel-, I^eä- og Knogleliäelser. Elektriske
^sbaäe, Massage og L^geg^mnastik ester I^ssgeoräination.
^eälemmer si foreningen for Krigsbesksäigeäe p. p. og
äeres paarorenäe, bvor Invaliäeneevnet eller L^geks88en
ikke yäer noget Veäerlag for ovenanfsrte II^iäel8er,
^iäel8er, kan veä
k^orevi8ning sk äeres ^eälem8bog faa Lebanälinger efter
Aftale.
ti.
- I^segeautori8eret ^as8or laffet 34
telefon 480

Provearbejde - Prisliste
sendes overalt

5)ss Slags Gummifodtoj repareres.
Villige Takster - Hurtig Betjening.

M. Moller - Brohovedvej 3 - Sonderborg

.Krigs-Hnoaliden" redigeres af Ar. Andresen, Tonder, Sgndergade3Z, Telefon 1SS;
Eftertryk af ..Krigs-Hnvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.

udtommer een Gang maanedlig, og koster lS Ore pr. Eksemplar.
Trykt i I. C. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.

Medlemsblad
for Foreningen for sonderjydske Hrigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

10. Aargaug

Zen 1. August 1333

Vort

Tonilnerstsevne
8sndaZ,

i

(?raasteii

30. Juli 1933

I et ideelt I^dklugt8vejr 8amlede8 ca. 10OO Kam
meratinder og Kammerater til vort 8ommer8tzevne i
(^raa8ten. L^en var ke8tligt 8m^kket med flag, Vim
pler og (-uirlander. Ved Lanegaarden og Kurhotellet
hilstes (^X8terne ak de Z 8kandinavi8ke og det t^8ke
flag.

formanden kor den 8tedlige festkomite Kamme
rat ö^gmester f. frich8en, hod Velkommen og for
manden kor Organisationen Kammerat fr. ^ndre8en,
'fonder, dod paa flovedbe8t^rel8en8 Vegne Velkom
men og udtalte en ^ak til (^raa8ten ^.kdeling, kordi
den 8aa ke8tligt havde pantet L^en.

Ved ^lindesteven

I fohet ak formiddagen 8amlede8 Deltagerne paa
Kurhotellet. Ved I^1iddag8tid 8amlede8 over hundrede
Kammeratinder og Kammerater til k2elle8 Middag i
I^ote1let8 8tore 8al, hvor et ^V1u8ikorke8ter 8pillede.

Den kungerende 8ogneraad8kormand i Oraa8ten
forretning8korer ^oh. Kock takkede kor Velkom8ten
og udtalte ^laal?et om fremgang i foreningen8 ^rhe^de.
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?lerekter 82NA man en ak Or. ined.
8torm,
Or328ten, i Dagens ^.nledninA gattet 83NA. kvorekter L^rA2d8lnedlern Karnrnerat Vi^Ao t^2n8en, 1^3der8lev, talte orn 8an^en8 8serliAe Let^dninA, da den
var korkattet ak en I-XAe, der selv vsr A3nirnel Kri^8deltÄAer.
kor82lnlinAen taklcede kor 8an^en ved 3t
re^8e 8iA.

^orrnanden kor (5ra38ten ^.kdelinA Kain. dansen
kr^Ate en I^il8en kra Or. 8torin, der er kortre^t i
serien.
Karnrnerat ^imrnerrnann, t^3der8lev udkra^te et
I^eve kor Oarnerne.
Lkter bidda^en 83mlede8 alle i Kurkote1let8 ?Iave
kvor Lr2ndvsernet8 bu8ilcorl<e8ter A2v en Koncert.

Ln Zrilzende HojtideliZlied i slotsparken
ved XransenedlseZZelsen
ved ^Vlindesmserket 5c>r de ?aldne.
XI. ? 82inlede8 OeltZAerne i Optoget til bindezinzerlcet kor de i Verden^ri^en kaldne Kannnerater.
?or3n Zil< Lrandvsernet8 bu8i!(0rl<e8ter. ekterkul^t ak
Xran8el)Zererne 0A I^2der8lev ^.kdelin^en8 Lanner. Ved
^1inde8inXrl(et i slotsparken kod L^Aine8ter I.. Lrick8en velkonnnen 0A A3v Ordet til ?orretninA8korer
^ok. Koclc, der i en 8rnul< ^ale rnindede8 de ?aldne,
80in vi i ^rkodi^ked 0^ l'aknelnliAked kar reM bindestene tor. ^3n orntalte 0A823 de rnsnAe KriA8ke8lcadi^ede, der 8unde 0A ra8l<e dro^ i Krigen 0A korn
1ernlze8tede tikd^Ae i^en. Oe kar alle ssjort dere8 ?1iAt
8orn wpre eisend, 0A derkor vil vi krin^e dern vor
l'alc, 83lnti<äiA rned, 3t vi rninde8 dem, der klev der
ude. kor 08 sile er det vor ?li^t at kortselle den nu
levende Zlse^t orn de onde ^ider, 80in Kri^ ksrer
rned 8i^, derkor rnaa vi opdrage vore Lorn til 3t el8l<e
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vreden. Vort I^S8en rnÄ3 vzere »^ldri^ rnere Kri^l«
korretnin^korer^ok.Kock nedlagde kerekter PÄ3 Xoininunen8 VeAne en Kran8 ved bindesinzerket.
korrnanden Kanirnerat ?r. ^ndre8en nedlagde paa
»diarnac8« Ve^ne en Kran8 8in^ket med alle de til8lutteäe I.3näe8
0A uätalte ksl^enäe:
»Vi rnincler ker veä äenne Mindesten vore k^Iäne
6000 norä8le8viA8l(e Xanirnerater. vi ininäes 6e Xaminerater 6er troä8 alt 8t32r 08 nXrrne8t. vore kaläne
t^8l<e Xainrnerater, vi minder Ver6en8krixen8 10 bil
lioner Ooäe. kvad enten 6e ksr funäet äeres 8iä8te
t^vi1e8teä i frernrned ^orä eller paa ?l2vet8 öunä.
Oe kaväe li^e 833 1i6t 8k^lä i Xri^en, 8vrn kver en
kelt ak 08.« korrnAnäen kor Ora28ten ^.käelin^ Xain.
^s. l^ÄN8en, neälaAcle en Xran8 paa cien 8teäli^e koreninK8 VeAne, 0A Xarnrnerat
borten8en nedlade
en Kran8 paa I^0vec1li>e8t^rel8en Ve^ne.
beäen8 OrI(e8tret 8pille6e »Ick katt' einen Kame
raden« clroA man tilksAe til Kurkotellet.
?0rrnariden, Xamknerat Andresens ^ale.

ban klokl(e6e8 nu oin lal^tolen i ^2ven, kvor
korrnanäen Kannnerat ^näre8en irnodeZilc ^.civokat
VoAelAe83NA8 ?Ienvenciel8e til 6e 63N8l<e o^ t^8^e
l^clenriA8rnini8tre 3NA3Äencle cle kra cle »korurettecle«
KriA8invalicier krem8atte Krav.
Karnrnerat ^.nclre8en ucäwlte:
Karnrneratinder 0A Karnrnerater?
Oer er i OaZ krs klere 8ider udtalt, at vi 8lcu1c1e
lade <äe daarliAe blinder liss^e, 0A kelli^e Oa^en det
korno^eÜAe k3rnrner3t8^3ke1iAe Zarnvaer, 0A det er ^0
832re riAti^t, inen ?iden8 /^Ivor 0A I°iden8 Le^ivenkeder tvinder rni^ alligevel ker i Os^ til at ta^e
8ti11inA til et 0A andet.

kammeratinder og kammerater!
En kendt nordslesvigsk Prcesi, en ndmcerkek psykolog
har i en Afhandling om vort Grcenseland udtalt, at der
i alle Aorhold nodvendigvis maa gore sig en vis Spcending gceldende, der undertiden ligefrem kan antage ka
rakter af en udprceget Nervositet. Alen siger proesten saa
fordi det er saaledes, har enhver, der beskæftiger sig med
Grænselandets Forhold, Pligt til at udove den stcerkeste
Selvdisciplin. Begge Dele vil jeg give Proesten Ret i.
Denne Spcending er, som den sidste Tids Begivenheder,
der staar under verdenshistoriske Begivenheders Jndflydelse, paany viser, ogsaa tilstede paa det Omraade, der
direkte vedrorer os, nemlig Forsgrgelsen for de nordslesvigske krigsinvalider og Faldnes Efterladte. Jeg
skal sorsoge saa nogtern og lidenskabslos, saa disciplineret
som muligt, men ogsaa lige saa klart og tydeligt at tage
Stilling til disse Begivenheder. Tidspunktet er inde til
at der tales rent ud af Posen. Da vore Forhold direkte
berores af Omvæltningen, der er sket i vort Naboland, i
Tyskland, bliver jeg nodsaget til at komme ind paa det.
der er sket i Tyskland; jeg vil gore det uden at tage
Stilling til det skete, hverken pro eller kontra, jeg vil ude
lukkende holde mig til de foreliggende kendsgerninger.
Kammeratinder og kammerater! Det er i Dag, efter
mange Aars Forlob, forste Gang, at vi ved vort Som
merstævne maa savne de kammerater fra Verdenskrigen
der staar os ncermest, vore tyske kammerater, der var
sammensluttet i „Reichsbund der Kriegsbeschädigten,
Kriegsteilnehmer und Kriegerhinterbliebenen". Vor

Organisation er et Barn as ..Reichsbund", og vi vilde
vcrre daarlige og utaknemlige kammerater, hvis vi i Dag
vilde forbigaa ..Reichsbunds" Skcebne i Tavshed. Det
vil vcere Dem bekendt, at ..Reichsbund" ikke mere eksisterer,
den er bleven „gleichgeschaltet", er med sine 400000 Medlem
mer og en Formue paa 7 TMllioner Mark gaaet op i
„Nationalsozialistischer Reichsverband Deutscher Kriegsopfer". Dermed er vor Forbindelse med vore kammerater i Tyskland bleven afbrudt. Der toteres i det nye
Tyskland ligesom i Italien kun een Organisation. Jeg

mindes her i Dag ved denne Lejlighed det gode Samarbejde vi har Haft med „Reichsbund- i alle de mange
Aar og den store Understottelse, vi til enhver Tid har
fundet for vore Anliggender. „Reichsbund" har i mange
mange specielle Tilfoelde vceret os behjcelpelig ved Fremskuffelsen af Bevismateriale og „kameradaussagen", og
derved hjulpet mange nordslesvigske kammeratinder og
kammerater til deres Ret. De kender jo alle kammeraterne, der har deltaget i vore Sommerstævner: kam.

Born, Schmedemann, Enkefru Smidt, Vogns, Bernstein, for slet ikke ak tale om vor nordslesvigske
Landsmand Iver Skov-Bergedorf, der jo stammer fra
Haderslev. Alle dem, der sidste Sommer deltog i Fcellesstcevnet med vore tyske kammerater i „Deutsches Haus"
i Flensborg henholdsvis i Kollund, har sikkert de mange
kammeratinder og kammerater fra det ovrige SlesvigHolsten, Hamborg og Lübeck i bedste Erindring. De vil
huske „Reichsbunds" udmcerkede Formand, kammerat
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pfändner. Berlin. Alle disse „Reichsbundskammeratinder
og kammerater" har voeret — det gcelder baade det saglige og det faglige Samarbejde, som det fornojelige Samvoer - gode kammerater i Ordets sandeste Betydning,
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Vi kan kun beklage, at dette Samarbejde er bleven
afbrudt. Vi takker vore tyske Reichsbundskammeratinder

)
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og -kammerater for alt det, de har vceret for os i de
mange Aar. jeg er overbevist om. at de i Dag i deres
Tanker er her iblandt os, vore gode Onsker for Fremtiden skal folge dem. ligesom vi onsker alle krigsofre i
vort Naboland Tyskland alt godt for Fremtiden.

!

!

Jeg vil saa tage Stilling til vort Forsorgelsespro'
blem og til Situationen, som den har formet sig siden
vort Delegeretmode i Tinglev i April d. A. Ved dette
Delegeretmode godkendtes der enstemmigt en Afhandling
som jeg allerede havde skrevet i Januar ZNaaned til Eiamac. „den internationale Arbejdssammenslutnings" ZNedlemsblad om Forsorgelsesproblemets Udvikling her hos
os siden 1920 og i hvilken jeg bl. a. sagde:
Das dänische Versorgungsgesetz wie es jetzt nach
den verschiedenen Änderungen vorliegt, dürfte eines
der kürzesten sein; es enthält nur 47 Paragraphen.
Für den Wert eines Sozial-Gesetzes sind jedoch nicht
die Anzahl der Paragraphen, sondern der Inhalt derselben entscheidend, und der Geist in welchem die praktische Handhabung erfolgt.
Die Durchführung des Gesetzes geschieht durch 2
Instanzen: Invalidenamt in Sonderburg und als Berufsinftanz Invalidenrat in Kopenhagen. Diese beiden Instanzen sind Verwaltungs- und Spruchbehörden
zugleich. Das Verfahren — Verhandlung. Beweisführung — ist nicht öffentlich, es hat langer Zeit
und kämpfe bedurft, nur um die Akteneinsicht durch
geführt zu bekommen. Die nicht öffentliche Regelung
entspricht dem prinzipiellen dänischen Standpunkt in
der übrigen sozialen Gesetzgebung (Unfall- nnd Invalidenversicherung), ein Standpunkt, der für das
demokratische Dänemark merkwürdig anmutet. Von
Anfang an ist die nordschleswigsche Organisation
für ein regelrechtes öffentliches Verfahren wie z. B.
in Deutschland. Osterreich, Frankreich und andern
Ländern, eingetreten, es ist bis heute nicht zu erreichen gewesen. Gerade dieser Umstand hat immer
wieder Anlaß zu heftigen, unbeherrschten unsachlichen
Angriffen auf die dänische Gesetzgebung, die dänische
Verwaltung gegeben — nicht von der nordschleswigschen Organisation — sondern von anderer Seite
aus, die zweifellos der ganzen Frage der Versor
gung der Kriegsopfer in Nordschleswig großen Scha
den zugefügt hat. Die nordschleswigsche Organisation ist stets den Weg der sachlichen Auseinandersetzung gegangen und wird das auch in Zukunft tun
ungeachtet aller Anfechtungen von Seiten radikaler
und politischer Elemente. Sie ist nach wie vor der
Ansicht, daß ein regelrechtes öffentliches Verfahren
im beiderseitigen Interesse — sowohl der berechtigten
Ansprüche der Kriegsopfer als auch des Staates liegt.
Die Behandlung hinter geschlossenen Türen bekommt
bei einer Grenzlandbevölkerung, die das entgegengesetzte System erlebt hat, den Anschein von Geheim
niskrämerei, es kommt in den beteiligten Kreisen leicht
der Gedanke auf, daß es mit den staatlichen ZUaßnahmen nicht so ist, wie es sein sollte, und das liegt
durchaus nicht im Sinne des Staates selbst.
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Der Verband der nordschleswigsche» kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen hat sich seit 1920 in
zäher zielbewußter Arbeit für die nordschleswigsche«
Kriegsopfer eingesetzt, er wird es auch weiterhin tun.
Seine Hauptaufgaben für die kommende Zeit sind
die Erreichung:

des Einstellungszwanges der Schwerbeschädigten in Staats- und kommunalbetrieben,
der Verbesserung der Rentenversorgung der
Witwen und Weisen,
der Einführung eines regelrechten Spruchverfahrens mit öffentlicher Verhandlung und Beweisführung.
Der Verband ist sich auf Grund der Erfahrun
gen der Jahre nach dem Kriege darüber klar, daß
um jede Verbesserung gerungen werden muß. daß
das geflügelte Soldatenwort: ..Die Hälfte seines Lebens wartet der Soldat vergebens" für die Kriegsopfer eine bittere Wahrheit geblieben ist, sie haben in der Tat warten gelernt, eine Feststellung
die im gleichen Maße für alle Länder gilt.
Die Organisaton hat von jeher gegen jegliche
Verschmelzung mit der übrigen sozialen Gesetzgebung
Front gemacht, dabei von dem Grundsatz ausgehend
daß der Krieg mit allen seinen Aolgenerscheinungen
als etwas Außergewöhnliches zu betrachten ist, dem
nichts an die Seite gestellt werden kann, daß das
Problem der Versorgung der Opfer des Weltkrieges
für Dänemark zeitlich und persönlich umgrenzt ist.
daß die Versorgungslasten mit dem Aussterben der
Kriegsgeneration aufhären, das Problem damit erloschen ist — ohne für die übrige soziale Gesetzge
bung Konsequenzen in sich zu schließen. Diese Auffafsung hat sich dann auch durchgesetzt.
Jeg beder Dem lcegge ZNcerke til. at det heraf fremgaar at vi gennem Aarene — og jeg har voeret med
til alle Forhandlinger siden 1919 — har kroevet: offent-

lig Forhandling og offentlig Bevisforing ved Jnvalidencevn og Invalideraad, det vil sige, at baade Invalidencevn og Invalideraad skal have Domstolskarakter.

Hvad vi derimod aldrig har krcevet og aldrig er gaaet
ind for og heller ikke vil gaa ind for, og det beder
jeg dem yderligere lcegge Rlcerke til, det er dette, at
Forsorgelsessagerne skulde behandles ved de scedvanlige
Domstole f. Eks. et Renteandragende fra Tonder for
Dommerkontoret i Tonder, fra Toftlund for Dommerkontoret i Toftlund, fra Graasten for Dommerkontoret i Graasien osv. Et saadant Forlangende vilde vcere fuld-

kommen taabeligt og staar i stik Modstrid med krigsofrenes Interesser. Nu er der sket det, at dette krav
faktisk er bleven rejst fra den saakaldte „Forening for
forurettede sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes
Efterladte" og fra Rechtsanvalt Vogelgesang i Haderslev. Lad voere, at den saakaldte „forurettede" har rejst
kravet, jeg skal ikke holde mig lcenge op med dem og
skal kun sige som min Riening, at denne saakaldte For-

ening slet ingen „Forening" eller „Organisation" er
i en „Forenings" eller „Organisations" Forstand og
utilfredse Folk og Folk, der soler sig forurettet findes
der alle Vegne, de findes ogsaa indenfor en hvilken
som helst virkelig Organisation. Men at Rechtsanwalt
Vogelgesang kan saa sig til at rejse et saadant krav
finder jeg ubegribelig og beklagelig. Jeg skal senere
vende tilbage til dette Sporgsmaal. Da Meddelelserne
herom fremkom i pressen, blev jeg fra forskellige Sider
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anmodet om at tage Stilling dertil. Det har jeg noegtet
og henvist til vort Sommerstævne her i Dag, som det
Sted hvor Sagen horer hjemme. Jeg skal senere komme
noermere ind paa Sporgsmaalet. Jeg vil kun nu fremhceve, at det Standpunkt, som jeg indtager her i Dag
ikke kun er mit personlige Standpunkt, men er godkendt
enstemmigt af Hovedbestyrelsen. Paa Grund af Sagens
store Betydning og Roekkevide, har jeg forelagt den og
mit Referat i Formiddags for Hovedbestyrelsen, som har
givet mig sin enstemmige Tilslutning. .
Jeg vender saa tilbage til Delegeretmodet, hvor der
yderligere enstemmigt vedtoges folgende Resolution:
„Repræsentanter for samtlige 37 Lokalafdelinger
for „Foreningen for sonderjydske krigsbefkadigede og
Faldnes Efterladte", der af Myndighederne anerkendes som den eneste Organisation, der varetager
de sonderjydske krigsofres Interesser, udtaler paa
det aarlige Repræsentantskabsmode, afholdt i Tinglev
den 23. April 1933, paany sin dybeste Beklagelse
over, at der med de af Rigsdagen foretagne A5ndringer af Lov Nr. 100 ikke er skabt nogen som helst
Bedring i Enkernes Forsorgelse.
Ved at rejse det ene Mindesmoerke efter det
andet for de i Verdenskrigen faldne, har det danske
Folk bevist, at det i Taknemlighed og 2Erbodighed
mindes krigsofrene, men hvorledes kan saa Lovgivningen glemme disse faldnes efterladte og lade dem
sidde i daarlige kaar. Det bor dog tages i Be
tragtning, at de fleste af disse Enker nu har naaet
en Alder, i hvilken man ikke kan forlange af dem
at de skal söge deres Udkomme ved Arbejde; dertil
kommer, at mange af disse Enkers Born, som for
storste Parten nu er saa gamle, at de skaar udenfor
Borneforsorgelsen. dels er arbejdslose paa Grund
af de vanskelige Erhvervsforhold og dels endnu staar
midt i Uddannelsen, og saaledes tynger Haardt paa
Moderens Husholdningsbudget.
Vel indser vi, at Forholdene for Tiden er vanskelige. men dette rammer i allerhojeste Grad krigsofrene, og vi formener, at der er Omraader, paa
hvilke der kan ske Indskrænkninger i det Omfang, at
Krigsofrene kan faa deres priviligerede Fordringer
opfyldt, at Forsorgen bliver saaledes, at de kan leve
som Mennesker.
Reprcesentantskabsmodet udtaler derfor enstemmigt Forventning om, at Regeringen og Rigsdagen
snarest muligt opfylder de berettigede Krav, som Enkerne efter de i Verdenskrigen faldne, nu i mange
Aar har stillet.
Det bedste Mindesmoerke for de faldne er at
sorge godt for deres efterladte.
Forsamlingen vedtog Resolutionen enstemmigt
og onskede yderligere at give Udtryk for dens Be
tydning ved at rejse sig."
Jeg noevner alt dette, fordi der fra en vis Side
paastaas, at vi ikke har foretaget os noget, og fordi Hr.
Vogelgesang vil give det Udseende af, at vi har indskrænket
vort Arbejde til „liebenswürdige Vorstellungen" og derfor
ikke har kunnet opnaa noget. Jeg vil bare minde Hr.
Vogelgesang om, at vi endda har fremfort vore krav

overfor den danske Udenrigsminister under et Ophold
i Geneve i en mundtlig Forhandling gennem det Fo
rum, der forsi og fremmest er kompetent for os, nemlig Ciamacs prcesidium. At vi ved at sremsore vore
krav hvorsomhelst i en sommelig og disciplineret
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Form og Tone, burde ikke give Hr. Vogelgesang Berettigelse til at fremstille den som mindrevcegtig. Allermindst burde Hr. Vogelgesang gore det thi vi har lcert
en hel Del as denne Disciplin som tyske Soldater
Forovrigt vil Hr. Vogelgesang sikkert
ikke have sine
„Vorstellungen" karakteriseret som ikke at vcere „liebens
würdig". Hele dette forekommer saa meget mærkeligere
da Hr. Vogelsang vil undskylde de fuldstændig desperate
Henvendelser fra den faakaldte „Forurettede Forening" oa
skriver, at det Mindretal „sich vielleicht in der Form
ihres Kampfes hier und da vergriffen haben" mag. Nej
Hr. Vogelgesang, dette stal ikke siaa hen upaatalt. Jeg
ser derved ganske bort fra de Angreb den Tilsmudsning
danske Myndigheder, vor Organisation og dennes Reproesentanter og navnlig jeg selv har voeret udsat for.

jeg vil nojes med at konstatere, at endda den tyske
Gesandt i kobenhavn og den tyske Folketingsmand
pastor Schmidt er bleven tilsmudset paa en ZNaade,
for hvilken det ingen Undskyldning gives. Hele denne
Fremgangsmaade fra de „Forurettedes" Side er bleven
til en „Eiterbeule" som der troenges til ak skikkes Hul
paa og det vil jeg hermed gore. Hvis Hr. Vogelgesang
onsker Beviserne for disse Fornærmelser as den tyske Ge
sandt og den tyske Folketingsmand, saa skaar jeg til Tjeneste. Hr. Vogelgesang skulde ikke skrive „sie mögen sich
hier und da in der Form ihres Angriffes vergriffen
haben," nej der foreligger Kendsgerninger for deres fuldkommen udisciplinerede Handling, og det maa jo alt have
sine Groenser.
Tilbage til Tinglevmodet. Beklageligvis var af alle
vore sonderjydske Rigsdagsmand kun en eneste efter
kommet vor Indbydelse til Delegeretmodet.
Flere beklagede at vcere forhindrede, andre holdt en Undskyldning
ikke for nodoendig og har ikke engang voerdiget Organisationen et Svar, de lod intet hore fra sig.
En kendsgerning, som er meget beklagelig. Men den ene, der var
til Stede — Arne Munch Petersen — har bebudet, at
hans parti i noermeste Fremtid vil indbringe et nyt Forslag til Rigsdagen. I Folketinget har Folketingsmand
Svensson under Tilslutning af Folketingsmand pastor
Schmidt voeret inde paa Forsorgelsesproblemet og Hr.
Svensson har senere overfor mig udtalt, at han ogsaa i
Fremtiden vil tage sig af Sporgsmaalet. De ser altsaa,
at Udviklingen ogsaa her hos os ikke staar stille. Jeg
vil i denne Forbindelse meget understrege, at vor Organisation paa Grund af sin parti- og nationalpolitiske
Nevtralitet griber enhver udstrakt Haand, der vil stotte
os og at den selvfolgelig staar sig bedst, naar den kan
vinde Tilslutning fra alle partier om sine kravs Berettigelfe.
kammeratinder og kammerater! De vil alsaa kunde
se at Udviklingen som jeg lige har sagt, ikke skaar stille
og De kan voere forvisset om, at vor Organisation vil
gore alk for at opnaa en Gennemforelse af sine krav.
Jeg vender saa tilbage til Rechtsanwalt Vogelgesang
og den af ham foretagne Aktion. Han har som bekendt
henvendt sig til den danske og den tyske Udenrigminister
med visse krav. Henvendelsen er aftrykt i „Nordschleswigsche Zeitung" af 13. Juli 1933 Nr. 160. I den redak
tionelle Indledning til Henvendelsen er der sagt folgende:
Wir brachten vor einiger Zeit einen Artikel mit
der obigen Uberschrift. Er behandelte den Vertrag
zwischen Deutschland und Dänemark vom 10.4.1922
in dem sich der dänische Staat verpflichtete etwaige
Streitfragen über Kriegs- usw. Renten den zuständi-
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gen Gerichten zu überweisen. Dänemark hat aber
bisher solche zuständigen Gerichte noch nicht eingesetzt sondern läßt diese Streitfragen nach wie vor
von Verwaltungsbehörden erledigen.
Da auf den Artikel hin nichts erfolgte, ist den
Führern der verschiedenen Parteien des dänischen
Reichstages am 19. April ein Abdruck dieses Artikels zugesandt worden. Es ist bisher unserem Abg.
Pastor Schmidt nicht gelungen, diese Herren zu einer
gemeinsamen Aktion zu bewegen. Es ist aber auch
nicht bekannt geworden, daß die dänische Regierung
sich mit der hier streitigen Frage beschäftigt hat. obwohl
auch der große vom Staate begünstigte Invalidenverein die gleiche Forderung in seiner letzten Versammlung erhoben, und sein Vorsitzender, Friedrich
Andresen auch in einem das ganze dänische Inva
lidenrecht gut und erschöpfend behandelnden Artikel in
der internationalen Kriegsinvalidenzeitung Ciamac"
gleichfalls aus das Berechtigte dieser Forderung hingewiesen hat.
Am 3. Juni ist daher von Herrn
Rechtsanwalt Vogelgesang, Hadersleben eine Eingabe
an die beiden Außenminister in Berlin und kopenhagen eingereicht, mit der Bitte, daß jetzt von
diesen Stellen auf die restlose Durchführung des
Staatsvertrages gedrängt werden möchte.
Bei der großen Bedeutung der Frage, der sich
auch der Verband ehemaliger deutscher Soldaten angenommen hat, für unsere kriegsinvaliden, bringen
wir die Eingabe wörtlich zum Abdruck.
Herefter kan det faa Udseende af, som om det var
Hr. Vogelgesang, der forsi havde rejst Sporgsmaalet bl. a.
om offentlig og mundtlig Forhandling. For at forebygge
Msforstaaelser vil jeg udtrykkelig sremhoeve, og jeg har
indledende gjort Rede for det, at det ikke er Hr. Vogelgesang, men os, der har rejst dette Sporgsmaal gennem
Aarene og ikke forst nu og efter Hr. Vogelgesang. Den
redaktionelle Indledning indeholder yderligere folgende
Passus.
Bei der großen Bedeutung der Frage, der sich
auch der Verband ehemaliger deutscher Soldaten angenommen hat, für unsere kriegsinvaliden, bringen
wir die Eingabe wörtlich zum Abdruck.
Denne Passus skal jeg senere komme noermere ind
paa, Tiden her i Dag tillader ikke, at jeg oploeser hele
den Vogelgesangske Henvendelse for Dem; den fylder, som
De kan se, en hel Side. Jeg skal nojes med at tage
Stilling til Hovedpunkterne som jeg enten er enig eller
uenig med Hr. Vogelgesang om, samt til enkelte Ting, som
er urigtigt fremstillede. Jeg er enig med Hr. Vogelgesang
naar han skriver:
Die Invaliden, und zwar auch die Mitglieder
des zweiten, großen vom Staate anerkannten Kriegsinvalidenvereins sind der Ansicht, daß sie aus dem
Staatsvertrage unveräußerlicheRechte erworben haben,
Jeg vil gerne uddybe det noermere idet jeg angaaende vort Forhold til Danmark udtaler folgende: ..De
nordslesvigske krigsinvalider og Faldnes Efterladte betragter sig selv med deres krav som en levende forudberettiget Hypotek i denne Landsdel. Da denne Landsdel nu tilhorer Danmerk, har de at stille deres juridiske
krav kun til Danmark.
Jeg er enig med Hr. Vogelgesang, naar han skriver:
Die nordschleswigschen kriegsinvaliden haben
gegen das deutsche Reich, für das sie gekämpft haben
ein unveräußerliches Recht auf Schutz und Hilfe.

Side 45

Vi mener ogsaa den Dag i Dag og vedblivende at
have Krav paa moralsk Understottelse af Tyskland, thi
det var jo for Tyskland vi drog i krigen.
Vi vil heller ikke vige tilbage for i en given Situation,
at bede om denne og vi tror paa. at Tyskland i en saadan
Situation vil yde os denne Understottelse. men vi vil voere
medbestemmende om, hvornaar, til hvilket Tidspunk dette
Krav om moralsk Understottelse fra Tyskland bor rejses i
Overensstemmelse med alle nordslesvigske Krigsofres Interesser.

Vi vil ikke lade dette Tidspunkt bestemme af en

Forening, som ingen Forening er, ejheller af Hr. Rechtsanwalt Vogelgesang. Jeg erkloerer udtrykkeligt og onsker
at sige det saa tydeligt som muligt, at Tidspunkt ikke er
belejligt, hverken for de nordsleswigfke krigsofre eller for
Regeringen i det nye Tyskland.
Jeg er uenig med Hr. Vogelgesang og jeg protesterer
paa det eftertrykkeligste imod naar han skriver:
Es liegt darum auch im Interesse des dänischen
Staates, endlich von dem jetzigen Verfahren der
Rentenfestsehung abzugehen und seine am 10. April
1922 übernommene Verpflichtung zu erfüllen, entweder besondere verfassungsmäßige Gerichte (Domstole) einzurichten, oder die Nachprüfung der von
ihm festgesetzten Kriegsrenten den ordentlichen Gerichten zu übertragen.
Hier sei bemerkt, daß auch der vom Staat be
günstigte und anerkannte große nordscheswigsche Kriegsinvalidenverein die gleiche Forderung vertritt. Er
hat bisher gehofft, durch liebenswürdige vorstellungen den dänischen Staat zur restlosen Erfüllung des
Vertrages bewegen zu können, aber auch sein Bemühen ist in dem hier behandelten Punkt bisher
gänzlich erfolglos geblieben.
Vor Organisation har aldrig nogensinde, som jeg
ogsaa indledende har udfort, krcevet, at Renteforsorgetsen
skulde ordnes for „den ordentlichen Gerichten". Et
faadant krav kendetegner, at de Folk, der rejser det,

som man siger paa Tysk: „Von keiner Sachkenntnis
getrübt sind."
Hele den Vogelgesangske Henvendelse og den redaktionelle Indledning tenderer i Retning af, at man vil tage
vor Organisation til Indtcegt, og herimod nedtcegger

vi den skarpeste Protest.
Vogelgesang siger videre:
Die Minderheit hat schon früher versucht, durch
Schreiben an die einzelnen Parteien des deutschen
Reichstages dort Fürsprache zu bekommen. Sie hat
auch bei allen Parteien Verständnis gefunden, nur
die sozialdemokratische Partei Deutschlands lehnte
damals das Eintreten für die nordschleswigschen
kriegsinvaliden ab» und damit war damals der Versuch in Deutschland Gehör zu finden, gescheitert.
I Sandhedens Interesse soler jeg mig forpligtet til
at paatale dette som urigtigt. Jeg skal ikke forsvare det
tyske Socialdemokrati, men saavidt mig bekendt var der
ikke et eneste Parti, der mente at kunne foretage sig
noget. Rigtigt er det derimod, at den davcerende tysknationale Rigsdagsmand Frh. von Freytag-Loringhosen
rent personlig har taget sig af Sagen og udtalt sin Sympati for Foreningen for Forurettede. Det var en ren

personlig Aktion fra den tysknationale Rigsdagsmands
Side. Da jeg gik ud fra, at han var ensidig orienteret
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— personlig kunde han ikke have kendskab til Forholdene
i vort Groenseland, da han saavidt mig bekendt stammer
fra Baltikummet og har sin Bopoel i Schlesien — sorsogte
jeg sidst i August 1932, da jeg var i Berlin, at komme
i Forbindelse med ham, hvad desvcerre ikke lykkedes, for
at tale med ham om Sagen. Jeg sogte derfor en Sam
tale med den daværende Formand for det tysk-nationale
Parti Dr. Oberfohren og denne udtalte overfor mig, at

han som Fraktionsformand ikke kendte noget som helst
til Sagen. Jeg har yderligere den 30. August 1932 ved
en personlig Henvendelse i „Auswärtiges Amt" i Verlin saaet meddelt, at den tyske Regering ikke mente
at kunne foretage sig noget. Det var paa davcerende
Tidspunkt ikke Socialdemokratiet men Herr von Papen,
der bestemte Farten i Tyskland, saa det er jo ikke rigtigt
af Herr Vogelgesang at ville rette Bebrejdelser mod det
tyske Socialdemokrati. Dette kun til Oplysning i Sand-

hedens Interesse.
I denne Forbindelse har det sin Interesse at fremhceve, at den tyske Folketingsmand Hr. Pastor Schmidt
i Anledning af Hr. von Freytag-Loringhofens Aktion den
20. Juli 1932 i „Nordschleswigsche Zeitung", skrev folgende
Artikel:

Meine Stellung zur Sache der kriegsinvaliden.
In „Modersmaalet" befindet sich ein „Einge
sandt" vom 11. Juli über unsere kriegsinvaliden
und Deutschland, unterschrieben Iver Iversen als
Vorsitzender und Wilhelm Hansen als Sekretär der
Vereinigung verunrechteter südjütischer Kriegsteilnehmer und der Hinterbliebenen der im Kriege Gefallen en.
Es ist der Wunsch dieser Vereinigung, daß
Deutschland zu Gunsten der kriegsinvaliden in Dänemark intervenieren soll. Zu dem Zweck hat man
sich auch an deutsche Politiker gewandt, und einer
derselben ist im Auswärtigen Amt in Berlin vorstellig geworden. Der deutsche Gesandte in kopenHagen ist darauf zu einem Bericht aufgefordert worden
und hat geltend gemacht, daß die Rechtsgrundlage
für eine Intervention fehlte. Daraufhin ist zunächst
nichts geschehen. In diesem Bericht, der auffälligerweise in die Hände eines deutschen Politikers gelangt
ist und nun der öffentlichkeit preisgegeben wird, ohne
daß man erkennen kann, ob eine wörtliche Wiedergabe erfolgt, soll auch stehen: „Auch der Abgeordnete Pastor Schmidt-Wodder hat abgeraten, sich für
die Invaliden einzusetzen."
Diese Darstellung ist verkehrt und irreführend.
Ich habe mich sehr bestimmt für eine Verbesserung
der Lage der kriegsinvaliden eingesetzt, da, wo ich
es konnte, im dänischen Folketing. Ich habe es nicht
getan mit der Begründung, daß Deutschland für
seine Invaliden besser sorge, weil das unter Berücksichtigung aller Umstände schwerlich nachzuweisen ist.
Deutschlands Fürsorge ist vielfach anders aufgebaut,
ist individueller eingestellt, vertritt auf gewissen Gebieten energischer ihr Recht, aber reichlicher ist die
Unterstützung schwerlich, und das erklärt sich aus
der ungeheuren viel größeren Last, die auf Deutschland ruht, sowohl, was den Umfang der Versorgung
als die ganze wirtschaftliche und politische Lage
nach Versailles betrifft.
Alan kann trotzdem oder vielleicht gerade deswegen mit gutem Grund an Dänemark appellieren,
daß es die weit geringere Leistung, die es anfzu-
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bringen hat. und die von Jahr zu Jahr geringer
wird, eben deshalb erhöht. Ich habe das sehr dringend zum Ausdruck gebracht und auch gemeint, daß
Dänemark Veranlassung hätte, von seiner Auffassung
aus. daß das Opfer des Kriegsdienstes für dänisch
gesinnte Leute besonders schwer zu tragen gewesen
wäre, auch besonders großzügig zu helfen.
Ich bin aber nicht in der Lage, eine internationale Rechtsgrundlage zu ändern, die einmal
besteht, und danach hat Deutschland nicht die Mög
lichkeit zu intervenieren. Es kann natürlich freundschaftlich darauf hinweisen, ob es nicht möglich sei,
sich weiter zu strecken in seiner Fürsorge, aber auch
daß ist mißlich, wenn man selbst nicht in der Lage
ist, alles das zu tun, was man tun möchte. In
diesem Sinne habe ich allerdings bei einer gelegentlichen Unterhaltung dem deutschen Gesandten zugestimmt, daß eine Intervention untunlich sei.
Daß die „Vereinigung der Verunrechteten" nicht
dieselbe Stellung hat wie die von Ar. Andresen geführte ..Kriegsinvalidenvereinigung", die die weitüberwiegende Mehrzahl der kriegsinvaliden umfaßt,
ist für die Beurteilung dessen, was geschehen kann,
selbstverständlich ganz unerheblich. Entscheidend ist,
daß die Möglichkeit der Intervention und durchschla
gende Gründe dafür nicht vorliegen.
Wenn der deutsche Politiker aber Erkundigungen
über die von Andresen geführte Vereinigung eingezogen hat und dabei „einen sehr ungünstigen Eindruck" von ihr bekommen hat, so liegt die Frage
nahe, worin dieser ungünstige Eindruck begründet ist.
Die Befürchtung liegt nahe, daß hier nationale Gesichtspunkte mit hineinspielen, die auf diesem Gebiet
nichts zu tun haben. Hätten sie mitzusprechen, müßte
ich den deutschen Politiker darauf aufmerksam machen,
daß sein Klient Iversen seine dänische Gesinnung
mit Temperament vertritt, aber auf diesem Gebiet
spricht das nicht mit.
Nationale Gesichtspunkte mußten maßgebend
sein, als es sich um die Frage handelte, ob das
Denkmal für die Gefallenen in Marselisborg auch
die Namen deutscher Gefallenen verewigen sollte.
Da die Urheber dieser Ehrung ausdrücklich erklärt
hatten, daß es sich um ein Denkmal für dänischgesinnte Kriegsopfer handelte, mußte mit aller Bestimmtheit geltend gemacht werden, daß deutsche
Namen nicht hin gehörten. Weil aber die Auffassung
darüber schwankte und es zeitweise unklar blieb, für
wen die Ehrung gedacht wäre, habe ich die Angelegenheit für wichtig genug gehalten, um öffentlich
mit aller Deutlichkeit zu vertreten, daß wir Deutsche
nicht durch ein solches Denkmal geehrt zu werden
wünschten, wenn wir auch aus Ritterlichkeit das
Recht der Ehrung der gefallenen Dänen anerkannten.
Ein Zusammenschluß aber, der die Interessen
der gesamten Invaliden des Weltkrieges und der
Hinterbliebenen der Gefallenen in Dänemark gegen
über diesem Staat vertreten will und deshalb dentsche und dänische Invaliden und Hinterbliebene umschließt, hat sich von nationalen Gesichtspunkten ab
solut freizuhalten. Es ist Andresens Verdienst, daß
er das mit vorbildlicher Sachlichkeit getan hat. Daraus
kann ihm als deutschen Mann kein Vorwurf gemacht
werden. Im Gegenteil mußte er diese Objektivität
mit aller Strenge aufbringen.
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Daß die Invaliden Nordschleswigs gute kameradschaft pflegen, ist erfreulich und wird von Andresen mit Recht gefördert.
Worauf es mir ankommt, ist vor allem, zu verhüten, daß mit falschem Maßstab gemessen wird.

Die Sache der Kriegsinvalidenversorgung in Däne
ist keine deutschnationale Frage. Je unbedingter
und bestimmter man deutsche Fragen zu vertreten
wünscht, desto sachlicher hat man sich davon frei zu
halten, derartige Gesichtspunkte geltend zu machen,
wo sie nicht hingehören, Nordschleswig hat ein
starkes Interesse daran, daß seine besonderen Angelegenheiten — darum handelt es sich auch hier —
als solche respektiert werden, und es gibt deren
mehrere, deren Unabhängigkeit zu wahren ist. In

der Vertretung der Interessen der Invaliden
stehen Deutsche und Dänen Nordschleswigs Schulter
an Schulter und so soll es bleiben."
Jeg giver Pastor Schmidt min fulde Tilslutning i
disse Betragtninger. Jeg sagde lige, at Tidspunktet for
den af Hr. Vogelgesang over for den tyske Udenrigsminister rejste Aktion heller ikke er belejligt for denne,
ja. jeg mener endda, Hr. Vogelgesang har bragt den
tyske Udenrigsminister i Forlegenhed: men jeg vil
gerne komme den tyske Udenrigsminister og den tyske
Regering til Hjcelp for at komme ud af denne Situation.
Hr. Vogelgesang har nemlig ikke tcenkt paa, at Udviktingen paa Forsorgelsesomraadet heller ikke har staaet

stille i Tyskland siden Afslutningen af den dansk-tyske
Traktat i 1922» og navnlig ikke har staaet stille siden
den store Omvæltning. Det er noget, som Hr. V. ikke
kan vide, fordi han ikke beskæftiger sig med Problemet i
sin helhed og til daglig. Men saa skulde han hellere

lade vcere med at rejse saadanne krav, som han har
gjort. Sporgsmaalet er for stort og for indviklet til
at kunne ordnes ved Avisartikler og ubelejligede Hen
vendelser. Thi hvor kan man forlange, at den tyske
Regering skal gaa ind for en Ordning i et andet
Land, som man i Tyskland har erkendt ikke at vcere
god og som det nye Tyskland vil afskaffe snarest
muligt. Dette er nemlig Tilfceldet i Tyskland. Jeg
vil i og for sig nodig sammenligne Forsørgelsen fra det
ene Land til det andet og jeg vil nodig komme ind
paa Situationen i Tyskland i Ojeblikket paa Forsorgelsesomraadet fordi der er store Forandringer at vente, som
endnu er i Goere, men Hr. Vogelgesangs Aktion tvinger
mig dertil. Og hvorledes ligger saa Forholdene i Tyskland? Jeg vil ikke selv tage Stilling i nogen Retning.
Jeg kan nojes med at citere forende Medlemmer af den
nye og eneste krigsofreorganisation der toleres i Tysk
land: „Rationalistischer Reichsverband deutscher Kriegsopfer".I ..Südtondernsche Zeitung", der udgaar i Leck, af
3. Juli d. A. findes en Artikel om en Forsamling af
„Nationalsozialistische Deutsche Kriegsopferversorgung" i
Lindholm, hvor det blandt andet hedder:
Bei der sich anschließenden Aussprache wurden
ungeheure Vorwürfe gegen Medizinalrat Thiele in
Flensburg vorgebracht, der die Kriegsbeschädigten
zu untersuchen hat. Es wurde mitgeteit, daß er in
den Kreisen der kb. und kh. den Namen „Der
Totengräber" habe und daß er diesen Namen mit
Recht führe. Einige angeführte Fälle, die diesen
Ausdruck ungefähr belegten» sollen an die verantwortlichen Stellen weitergeleitet werden, damit gegen
diesen Versorgungsarzt eingeschritten werden kann,
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zum Vesten der Kriegsopfer, die jetzt wieder die Ehre
haben sollen, die ihnen im Vaterland zukommt.
De ser altsaa, ogsaa paa den anden Side af Gromsen er Forholdene ikke som de burde vcere.
Om el Mode i München lcesie jeg folgende:
„Der nationalsozialistische Reichsverband deutscher
Kriegsopfer veranstaltete am Samstag, den 29. April
1933 i München eine große Kundgebung der Kriegsopfer. Reichsführer Oberlindober, M. d. R. wandte sich
vor allem an die Gegner von gestern, er forderte sie
zum Eintritt in den neuen Verband auf, Schuld an der
trostlosen Lage der Kriegsopfer, seien alle jene, die in
3 Wochen das Versorgungsgesetz durchgepeitscht haben."

Oberlindober, der Führer, betegner altsaa de
tyske krigsofres Stilling som trosteslose. Dr. Friedrich
koppmann, München, skriver i en Artikel: ..Gedanken
zur Reform des Reichsversorgungsrechts" folgende:
In der Reihe der vorzunehmenden Gesehänderungen
möchte auch der Versorgungsgerichte und des Versahrens vor ihnen gedacht werden. Hier drängt alles für

die Zukunft zu einer Neuordnung. Rom ist nicht an
einem Tage gebaut. Auch das neue Versorgungsrecht
für die Kriegsopfer wird wohl noch einige Zeit auf
sich warten lassen. Auch hier heißt es im Zuge des
Neuaufbaues kein Flickwerk. sondern ganze
schaffen."

Arbeit zu

Professor Dr. phil. et. med. Walter Poppelreuter,
den nationalsocialistiske medicinske Sagkyndige, skriver i
en Artikel: „Die gerechte Rentenbegutachtung der Kriegsbeschädigten" folgende:
Leitsah 1:
Die im allgemeinen nicht wohlwollende Stellungsnähme gegenüber den krigsbeschädigten muß überwunden werden.
„Was", so werden einzelne Bürger fragen,
„ist denn jeht 14Iahre nach Kriegsende und 18Jahre
nach Kriegsbeginn die gerechte Begutachtung und
Berentung unserer Kriegsbeschädigten noch ein Pro
blem?" „Ist denn nicht in unserem nachkrieglichen
„Wohlfahrtsstaat" der Dank des Vaterlandes längst
abgestattet, ja sogar darüber hinaus? Haben wir es
bei den Kriegsbeschädigten heute nicht überwiegend
nur zu tun mit sozial Unzufriedenen", „Menschen
schlechten Charakters, die sich auf kosten der Allgemeinheit bereichern wollen". „Renten-Neurotikern"
etc.?"
Nein, nein und abermals nein!
Strengste uud kritische Untersuchung muß dazu
führen, daß der Dank des Vaterlandes, heute 18
Jahre nach Kriegsausbruch, noch sehr viel zu wünschen übrig läßt.
Zunächst: woher die der Kriegsopferversorgung
sagen wir vorsichtigerweise nicht-wohtwollende Stellungnahme der betreffenden Behörden?
Die Antwort ist einfach: Es ist nun ein psy
chologisches Gesetz, daß es egoistischen Menschen un
angenehm ist wenn man sie später erinnert an die Einlösung eines Wortes, das sie früher unter anderen
besseren Umständen gegeben haben. Und so wie ein
zelne Menschen verhalten sich auch einzelne menschliche
Gebilde, also etwa Behörden, Parteien usw. soweit
sie egoistisch eingestellt sind. Daß sie diese späteren
Erinnerungen an ein einmal gegebenes Versprechen,
nachdem die Erfüllung sehr schwierig geworden ist,
als „peinlich» empfinden, würde keine besondere Be-

«
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deutung haben, wenn sich nicht, ebenfalls nach tiefenpychologischer Gesetzlichkeit damit der Umstand verbände, daß man gerade dann dazu neigt, „die eigene
Schuld auf den anderen abzuschieben," also zu argumentieren: daß die Kriegsbeschädigten übermäßige
Forderungen stellen». „sich von ihren Interessenverbänden aufhetzen lassen,., „nie genug kriegen können",
„ihre Beschwerden übertreiben" — und was dergleichen mehr ist.
Es ist leider eine traurige Wahrheit — da ich
über tausend nachkrieglicher Versorgungsakten bearbeitet habe, darf ich wohl sagen — daß die gegen
wärtige Stimmung, vor allem der ausführenden
..Versorgungs-Instanzen" die ist, daß bereits längst
der Dank des Vaterlandes im großen und ganzen
gut und richtig abgestattet sei, daß nur in einzelnen
seltenen Fällen dieserhalb etwas nachzuholen wäre,
im übrigen aber jetzt als die Hauptsache erscheine,
unberechtigten Rentenansprüchen entgegenzutreten,
wobei man sich natürlich in den sittlichen Mantel
hüllt, dies der Allgemeinheit zuliebe zu tun, die doch
alle die großen kosten nicht tragen könne.
Von vornherein soll zugegeben werden, daß es
auch unter den Kriegsbeschädigten eine Schicht gibt,
die mehr haben wollen als ihnen zusteht, die den
Staat als bequeme Versorgungsanstalt betrachten,
bei ärztlichen Untersuchungen vortäuschen, bei behörd
lichen Eingaben lügen usw. Gewiß es gibt diese
Schicht — auch ich habe mit ihr zu tun gehabt —;
aber mit allem Nachdruck sage ich auf Grund meiner Erfahrungen an Tausenden, daß sie nur einen
relativ kleinen Teil darstellt und es deshalb eine
Schmach und Schande ist, wenn man sich daraus
eine allgemeine mißtrauische Behandlung der Ansprüche Kriegsbeschädigter entwickelt hat, wie dies
tatsächlich heute der Fall ist.
Sicher ist —dessen bin ich mir voll bewußt —,
gehen meine Vorschläge durch, wird eine nach meinen Prinzipien gerechte Begutachtung und Berentuug bezüglich der Kriegsbeschädigten späterhin Platz
greifen, daß Vorteile daraus auch einzelnen zugute
kommen, die sie „eigentlich nicht verdienen."
„Gerechtigkeit in jedem einzelnen Aalle mit absolnter Sicherheit" erzielen zu wollen, ist unmöglich;
man kann nur Gerechtigkeit wollen für größere
Gruppen und Massen und dabei gibt es immer ei
nige, die von der „allgemeinem Gerechtigkeit" nngerecht profitieren.
Aber man hat ja nur die Wahl, es so oder
anders zu machen, d. h. entweder so und so viele
Gerechte mit einzelnen „Ungerechten" leiden zu lasseu oder umgekehrt. Ich persönlich stehe jedenfalls
auf dem Standpunkt, daß es besser ist, Einzelnen
aus Prinzipien der Gerechtigkeit heraus unberechtigte
Vorteile zukommen zu lassen, als umgekehrt so viele
Gerechte zu benachteiligen aus Prinzipien heraus,
die man aus der Behandlung von „Ungerechten"
gewonnen hat.
konkret gesprochen:
achtung und Berentung:
von diesen Fällen eine
zuteil wird und nehme
denen diese prinzipielle
Vorteile bringt.

10 Fälle stehen zur Begut
Ich urteile so, daß 7—8
wohlwollende Gerechtigkeit
in kauf die 2—3 Leute,
Gerechtigkeit unberechtigte

Nr. 5

Es ist sicher, daß die Eigenschaft des „Kriegsbeschädigten" auch mißbraucht wird. Wir wollen
uns ruhig eingestehen: auch unter den kriegsbeschädigten gibt es moralisch Minderwertige, die ihre
Kriegsverletzung ausnutzen, um ihre Mitmenschen
zu betrügen.
Aber — und das ist die Hauptsache — die
Versorgungsinstanzen müssen sich die äußerste Mühe
geben, diese beiden Schichten nach größter Gerechtigkeit und Genauigkeit voneinander zu differenzieren.
Daran aber — und das ist ein schwerer Vorwurf,
den ich mit Bewußtsein und nach langer Erfahrung
erhebe — fehlt es bei den Versorgungsbehörden.
Sie geben sich nicht die rechte Mühe, den anständigen
vom unanständigen Kriegsbeschädigten gerecht zu
scheiden, sie urteilen zumeist vom „Mißtrauen" aus.
Und das ist der Krebsschaden unserer ganzen
Kriegsbeschädigten Begutachtung!
Det her for kyske Forhold fremforte kan jeg give
min fulde Tilslutning „sinngemäß" for vore Forhold.
Professor Poppelreuter har opstillet „22 Leitsähe
für die gerechte Renten-Begutachtung der kriegsbeschädigten". Jeg vil fremhceve de vigtigste, som jeg
ogsaa kan give min fulde Tilslutning anvendt paa vore
Forhold:
Leitsatz

Leitsatz

Leitsatz

Leitsatz
Leitsatz
Leitsatz

Leitsatz

1. Die im allgemeinen nicht wohlwollende Stellnngnahme gegenüber den Kriegsbeschädigten
muß überwunden werden.
2. Die allgemein verbitterte und kämpferische
Stimmung unserer Kriegsbeschädigten ist
sicher auch durch Fehler unseres Versorgungswesens begründet.
6. Die Wahrscheinlichkeit des „ursächlichen Zusammenhangs" muß „wohlwollend" gedeutet
werden, gegebenenfalls nach dem Grundsatz:
im Zweifel für den Kriegsbeschädigten.
7. Notwendig ist die Unterstellung vorheriger
völliger Gesundheit bei allen Frontkämpfern.
8. Auch entsprechend dem Alter muß eine Erhöhung der Kriegsrenken stattfinden.
16. Das Spätauftreten von seltenen Krankheits
formen ist bei Kriegsbeschädigten wohlwollend mit dem Frontdienst in Zusammenhang
zu bringen.
19. Es bedarf einer nochmaligen Nachprüfung,
inwieweit es doch gerecht ist, auch die see
lischen Schäden der Kriegsteilnehmer zu entschädigen, soweit es sich nicht um echte
Reutenbegehrnisneurose handelt.

Det var de vigtigste af Professor Poppelreuters
Leitsätze. Jeg kender ham ikke, men jeg ser af hans
Artikler, at han er en Mamd af stor Forskaaelse for hele
dette vanskelige Problem. Jeg kan paa Grund af mit
mangeaarige praktiske Arbejde med dette give ham min
fulde Tilslutning og kun i vore tyske kammerater og i
vore egne nordskesvigske kammeraters Interesse haabe,
at han maa kunde scette fine „Leitsähe" igennem.
Det er jo selvfolgeligt, at det ogsaa vil faa sin Betyd
ning for os. Den kyske Forsorgelses Standart vil ogsaa
i Fremtiden infturere paa vor Forforgelse. I en Artikel
i „Die Heimat", Monatsorgan des Verbandes deutscher
Kriegsbeschädigter und Hinterbliebener in der Schweiz
som hedder: „Neue nationale Regierung und Kriegsopfer" er der sagt folgende:
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Was wollen wir

Euch bieten?

Wir werden

ganze Versorgungsgerichtsbarkeit sofort aufheben, wir werden statt der Versorgungsgerichte
bei den Heeresversorgungsämtern sogenannte Spruch
ausschüsse einrichten. Die bisher von Euch so bedie

kämpften bürokratischen Bescheide der Versorgungs
ämter verschwinden und an deren Stelle sollen Eure
Rentensachen umittelbar vor den Spruchausschüssen
in öffentlicher und mündlicher Verhandlung entschieden werden.
Se, Kammeratinder og kammerater, saadan ligger
Forssrgelsessituationen og navnlig det specielle Spsrgsmaal om Versorgungsgerichte i Dag i Tyskland og jeg
vil gerne sporge Hr. Rechtsanwalt Vogelgesang, om han
endnu holder det for heldigt at forlange at Tyskland
overfor Danmark skal scette sig ind for en Ordning, som
man i Tyskland er i Fcerd med at afskaffe. Jeg onsker
paa vor Organisations Vegne klart og tydelig at sige til
den tyske Udenrigsminister. Hr. Baron von Neurath, der
personlig ikke maa vcere helt ukendt med vore Forhold,
da han i 1920 under Asstemningstiden var tysk Gesandt i
ksbenhavn. „Vi har intetsomhelst derimod, at Sporgsmaalet udslettes tit et mere belejligt Tidspunkt!
Jeg er overbevist om, at det ikke vil blive nodvendigt at Tyskland tor trcede i Funktion, jeg mener, vi
skal nok klare Abrterne selv her i Landet. Rom ist nicht
an einem Tage gebaut, siger man i Tyskland og det
maa vel ogsaa nok vcere gceldende her i vort Land.
Til vore sondersydske Rigsdagsmand vil jeg her
idag fra dette Sted rette en indtrcengende Henvendelse
om, endelig at anerkende deres Bessgelsestid overfor de
ssnderjydske krigsofre. Det er i Virkeligheden dem. det
kommer an paa. Jeg har sagt det tidligere og jeg vil
gentage det idag. Jeg tror ikke, at den danske Rigsdag
vil afvise et enstemmigt krav fra vore ssnderjydske Rigsdagsmcend. Jeg vil bede dem om at samle sig om
de af vor Organisation fremsatte krav, som forlcengst er
internationalt anerkendt som Mindstekrav og gennemfort
i de fleste Lande. Til Hr. Rechtsanwalt Vogelgesang
og til „Verband ehemaliger deutscher Soldaten, som jo
ogsaa skal vcere paa Trapperne, retter jeg den stcerkeste
kammeratligste Appel om at sorskaane os med yderligere,
lad vcere. Jeg henstiller til dem om at overholde den
samme Disciplin, der forlanges ogsaa i det nye Tyskland
i dette Spsrgsmaal og lade den Organisation, om det,
der er kaldet dertil, og det er vor Organisation, der til
daglig gennem alle de mange Aar har beskcestiget sig
med Sporgsmaalet.
Jeg vil saa betragte det, der er sket, som et Udslag
af Grcenfelandsspcendingen og Grcenselandsnervssiteten.
For Fuldstcendighedens Skyld vil jeg tilssje, at jeg
har indhentet Informationer fra et meget kompetent Sted,
der har udtalt:
1. Eine Verpflichtung zur Schaffung von Sondergerichten (nach Art der deutschen Versorguugsgerichte) hat Dänemark nicht übernommen.
2. Streitigkeiten aus dem Staatsvertrag gehören
nicht zur Zuständigkeit des „Haager Schiedsgericht", sondern des „Ständigen WeltgerichtsHofes". Altsaa her har Hr. Rechtsanwalt Vogelgesang taget fejt.
Hermed skal jeg forlade dette Thema.
kammeratinder og kammerater!
Til jer alle og navnlig ogsaa til dem, der stadig
staar udenfor vor Organisation retter jeg den indtrcen-
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gende Opfordring: Slut sammen om vor Organisation,
lad os lofte i Flok. Tiden maner til Alvor i enhver
Retning. Der er jo nogen her i vor Landsdel der siger,
al Fortroed kommer nordfra, andre siger, al Fortrced
kommer sydfra. Den Fortrced, som v i har med vort
problem kan vi hverken gsre nord eller syd ansvarlig for,
den laver vi selv. Thi krigsinvaliderne og de Faldnes
Efterladte er jo alle Nordslesvigere. Lad os med den
samme Kcerlighed, som vi ncerer til vor sncevre Hjemstavn
uanset national- eller partipolitisk Indstilling, lad os med
den samme kcerlighed samle os om vort Fællesinteresse:
Forsorgelsesproblemet.
Det kan vi uden videre,
hvis vi bare lader os besjcele af den gamle kammeratskabsaand, der har hjulpet os over de trange krigsaar
og saa meget andet.
kammeratinder og kammerater!
Det er brogede Tider i vort elskede omstridte Grcenseland. Lad os, naar vi i Aften skilles, gore det i Bevidsthed om, at vi har haft en opbyggende Dag i Dag og
lad kammeratskabsaanden ikke kun gsre sig gceldende i
Dag, men ogsaa i morgen og i overmorgen og det i
alle Livets Forhold.
Det er brogede Tider ogsaa ude i den vide Verden.
Udviklingen gaar i en rivende Fart. Usikkerhed, Utryghed alle Vegne. Mistroen sges. Alan taler i Dag
ncesten mere om en kommende krig end om Freden, som
alle Folk i hele Verden saa Haardt trcenger til. Hele
denne Situation har forvoldt, at Eiamacs Mode for
anden Gang aflyses for kobenhavns Vedkommende.
Eiamacs Aarsmode afholdes i Qeneve i Dagene om
kring den 20. September. Jeg vil gerne her i Dag give
Udtryk for ak vi giver vor danske Regering og den in
ternationale Sammenslutning vor fulde Tilslutning i deres
Arbejde for Forstaaelse mellem Folkene og Fredens Bevarelse. Der er jo ingen der er mere kaldt kil at arbejde herfor end en Grcenfelandsbefolkning. Der er ingen,
der er mere kaldt dertil end krigsofrene. Ingen ringere,
end Afrustningskonferencens prcesident, Minister Henderson, der selv har tabt sin eneste Son i krigen, har givet
Udtryk herfor ved den sidste Modtagelse af Eiamacs og
Fidacs Deltagere i den store Fredsdemonstration i Oeneve
i Marts d. A.
Lad os vcere enig i vore Bestræbelser for at sikre
Freden.
kammeratinder og kammerater!
Jeg vil slutte med et Leve for
en retfcerdig Forssrgelse
Forstaaelse mellem Folkene
Bevarelse af Verdensfreden
Hurra!

Hurra!

Hurra!

I'alen
en8ternmiA l'ilsIutninA 0A hilstes sk
cäen store korsÄinlinA me<ä
Li5a1<ä.
Ln ak ?e8t6e!t3Aerne, Xammerat ?. I^ancirup.
uciwlte ?or83m1inAen8 HilslutninA til kor^.rkejcäe c>A ucäkrÄAte et kraftigt l)e8varet
I^eve kor kam.
^il 8tXvnet vsr incäloket en lanA ^Xkke ?iil8ener
kl. a. kra ^.lntm3n<ä Xr. ^ek8lurid-^koln8en, ^.siDerirAA
^ove<äl)e8tyrel8e8med1elri t^einr. ^Isrtkopk, I^oAurnkloster 5. I'. HiUcekorA ^snatorium, ^ecia1<tsr I.oren2 ^1e^
Lern, ?rX8icäenten kor disniac. Lunde8rst ^laximilian
Lrancieik, V^ien, dentralkorkunclet kor S8tri^8^e XriA8-
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invalider, det ostrigskeKrigsblindekorbund, de kranske
Organisationer ifaris og ferigueux, Organisationerne
i ^emeldistriktet, V^ars^ava, frag og Leitrad.
Kammerat I.. fricksen sluttede med 'fak til alle,
kvorekter Lrandvsernet musicerede og festdeltagerne
spredtes om de mange Loder og fornyelser.
besten ak Dagen udk^ldtes
kammeratskabelige Zamvser.

ak det korns^elige

Vi er overbevist om, at 8ommerstXvnet i Oraasten, der kelt igennem kik et udmserket forlob bety
der en ^lilepsel i vor Organisations- og i de nord
slesvigske Krigsofres forsorgelseskistorie.
Det vakte stor (Ilsede kos alle nordslesvigske
Kammeratinder og Kammerater at ca. 30 I^ammeratinder og Kammerater tra flensborg kor gammelt
Venskab og Kammeratskabs 8k^ld deltog i 8tzevnet.
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^n
»foreningen kor sonderj^dske Krigsbeskadigede og
faldnes fkterladte«
'fonder.
^Verte Kameraden!
Vierter Kamerad Andresen?
^u furem fest am kommenden 8onntag, das in
einer p racktigen (legend (vor Z0 ^sakren keierte ick
mit den flensburger Luckdruckern in dieser scklesvvigscken ferle das (^utenbergkest) abgekalten v^ird, ent
biete ick den Kameradinnen und Kameraden in Dane
mark mit all den lieben Oasten die ker^licksten OrüLe
verbunden mit den besten V^ünscken kür einen vollen
moraliscken und auck materiellen frkolg.

Det kar ligeledes glssdet os, at en Del ^.edlemrner at »selskabelig forening I^andvserns In5anter!
KeZ. 84« kavde kenlagt deres 8ommerudklugt til (^raasten kor at deltage i vort 8ommerstsevne.

^Vlit kreundlickem OruL
ll^oren2 ^Vle^,
Lern.

sommerstævnet kar kaaet en rneget udforlig Omtale paa kremtrsedende flåds i kele den nordslesvig
ske fresse med indtagelse ak den ^vis, der korst og
kremmest burde vsere forpligtet dertil og ikke mindst
ak faritetskens^n: »I^ordsles^vigscke Leitung«.

/^n
Krigsinvalidekoreningens sommerstævne
Oraasten.
LegrüLe Samens Liamac ker^lickst 8ommerkonwünscke Leratungen volles (Belingen

tiele Kobenkavner-fressen rned en indtagelse
kar korbigaaet sommerstævnet i l'avsked, den kar
kormodentlig ingen flåds kor de nordslesvigske Krigsokres Anliggender. Der rnaa vsere langt kra Kobenkavn til 8onder^lland, det er kun det der naar saa
langt sorn vi i Nordslesvig allermindst kar Lrug kor:
sensationer. fositivt opbyggende ^.rbeide kar man
tilsyneladende ingen Interesse kor.

greL

ksIZenäe s^rittliZe 0A teleZratiske hilsener

Osterreickiscker ^entralverband
Tagung vollen frkolg.

inclZi^ i DaZeii8 I^ob:
Idet ^eg takker kor den venlige Indbydelse til
Krigsinvalidernes 8ommerstzevne den ?0. ds., beklager
^eg at maatte meddele, at ^jeg ved ^mtsraadskoreningens ^.arsmode i l'kisted vil vzere korkindret i at
ekterkomme Indbydelsen.
^.rbodigst

LrandeiL,

^Vien.

/^n
Krigsinvalidekoreningens sommerstævne
(^raasten.
xvünsckt

ikrer

^n
Krigsinvalidekoreningens 8ommerstXvne
Oraasten — Danmark.
'Wünscken der l'agung besten frkolg
Kriegsblindenverband.

Xr. I^etslund-^komsen,

^ien.

Amtmand.

lil
foreningen kor sonder^dske Krigsbeskadigede og
faldnes fkterladte's Rommers taevne i Oraasten.
fn k^ertelig Nilsen til alle Kammeratinder og
Kammerater kra Danmarks skonnests fgn!
t^leld og f^kke med sommerstævnet?

^n
Krigsinvalidekoreningens 8ommerstzevne
Oraasten
Danmark.
inseren Kameraden von
stein ein treues (bedenken.

ordscklesvvig ^u Oraven-

Heinrick flartkopk,

Lund der XriegsbesckädiZten und
Hinterbliekenen des ^lemelgebiets,

8ilkeborg Lad.

Kat^ciai.
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^.ndre8en. Xri^8inva1idekoreninAen8 3ommer8tzevne
Oraa8ten — Danmark.

XriA8inva1ide5orenin^en8 8ommer8tsevne
Oraa8ten — Danmark.

^88uron8 8^mpat1^ie 5raterne11ie cent vinAt mille
meml?re8 federation 8top demandon8 continuer couraAeu8ement combat paix et liierte.

^ I oca8ion de meeting d ete a Oraa8ten expre88e de8 8^mpatie8 or^ni8ate valecn^ck invalidu
du8tojniku ?ra1ta rim 2 8mecky.
?ra1»a.
»

?e1ix precident tederation ouvriere et
pa^sanne anciens comkattants,

?eriAueux.

-i-

Ved I.e^1iAl»ed ak 8ommer8tXvnet i Oraa8ten ud
trykker vi vor Z^mpati.
?orl?und at ^rißskes^adiZede
Otücerer (ü. 8. K.

?or8ikrer vore 120 000 I^ed1emmer8 droderli^e
Z^mpati.
Vi opkordrer modi^ at 5ort8sette Xampen 5or
Breden o^ l^kkeli^ ?ril^ed
kelix, l?rsesident tor ?orkundet at
kriZsbeskadiZede ^rkejdere oZ Lsnder,

?raA.
XriA8inva1idekoreninAen8 8ommer8tzevne
Oraa8ten
Danmark.
Vo8 camerade8 inva1ide8-^on^o8lave8 80nt de coner
avec von8.
^editsck, pre8ident.
5
«
Leo^rade.

?eriAueux.
Lder )UA08lavi8ke
Wertet med Rder.

Invalide-Xammerater

federation nationale mutiles.

?ari8.
-!-

Vore Werter er med Lder.
ak vor lzroderli^e 8^mpati.

Vi 8ender?or8ikrin^

Föderation nationale de8 a88ociation8 de mutile8,
victirne8 de Auerre et d'ancien8 com1?att3nt8.
I^andstoreninZen at XriAskeskadiZede,
I^riZsotre oZ XriZsZeltaZere.

KriAsinva1iciekoreninAen8 8ommer8tzevne
(^raa8ten.
1,'union de8 inva1ide8 de Fuerre de 1a repul)1iczue
po1onai8e kelecite le meeting de 1'a88ociation de8 muti1e8 et 8urvivant8 de ^uerre du 8c1»1e8>viA 8eptentrional eneperant c^ue 1e8 con5erence8 du meeting apportent a lavenir 1e p1u8 xrand proüt pour victirne8 de
Auerre 8a1ut8 cordiaux precident karko8^ka depute.
V^arL-awa.

I^nion ak XriA8l)e8kadiZede i ^epulzlikken ?o1en,
on8ker I^kke til 8tsevnet ak XriA8l?e8kadi^ede OA
Lkterladte i I^ord8le8viZ. Vi kaaker at 8tsevnet er
ak 8tor8te Let^dnin^ 5or Xri^en8 Otre i den kommen
de lid. ^erteli^e tiil8ener
Xar^oLI<a, kormand
o^ Medlem ak den police 8ejm.
V^ar8c1tau.

a5

^editsck, ?rX8ident,
Leitrad.

XriA8inva1ide5oreninAen8 8ommer8tsevne
Oraa8ten — Danmark.
De coeur avec vou8 adre880N8 a88urance kraternelle 8^mpatl^ie.

er

Ved Sommerstcevnel.
ZUel.:

..Unge Genbyrds Liv i Norden".

Vi er modt fra Skov og Hede,
vi er modt fra Fjord og Vig,
:,: vi er allesammen rede
til at glemme Had og krig. :,:
Vi har stridt, og vi har dojet,
vi fik Saar, som nu er lcrgt,
:,: med det ene ZNaal sor Ojet,
Freden
for en Fremtids-Sloegt.
Ara de usle kaar derude,
med Granaters Roedsel ncrr,
ser vi nu fra hjemlig Rude
Dagens sommerlige Fcerd.
Vi har savnet vore kcere
som vi nu er midt iblandt,
nu kan Livet atter boere
Hjemmet
med de Baand, der bandt.
Under Parkens hoje kroner
ved de faldne krigers Sten
lyder Aandesus af Toner
gennem Lov fra Gren til Gren.
Det er vore egne Brodre,
som fra Gravens skjulte Land
kundgor Aoedre, Fceller, ZNsdre
trofast
koerlighed er sand.
Vi er mange, og vi kroever
kun den Hjoelp, der staar os til,
vi. som knap det halve hoever
af vor Part i Livets Spil.
Vore Born skal frem som andre,
vore Hjem skal fuldt bestaa,
vi er til, og vi vil vandre
frie
under Himlens Blaa.
Graasten, Sommeren 1932.

Hans Storm.
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Deutsche XriexsZr^kerststte Lelleau.

Oep. ^isne-?rsnkreick

LinZsnZ 2ur ^eutsctien Llirenstätte (^er^eo, I^a^arde I^ottirinZen
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0ni I^apitalaNndelse

I den i „Krigs-Invaliden" kor )uni 19ZZ aftrykte
Artikel „Die Versorgung der dänischen Kriegsopfer
der früheren deutschen V(^ehrmacht udtalte vor Lormand, Kam. Andresen angaaende Hpsrgsmaalet om«
Kapitalaffindelse folgende:
Das Qeset^ sieht äie Möglichkeit einer Kapitaladfin
dung dei einer Lrwerdsdeschränkung dis 2U 40 pdt.
vor. Durch die Kapitaladfindung erlischt der An
spruch auf I^eildehandlung nicht. Üder den Vt^ert
einer Xapitaladündung kann man sehr verschiedener
Meinung sein, namentlich dei den schwankenden
Konjunkturen und der Xrise der letzten ^ahre. ^ls

eine sehr segensreiche Linrichtung hat sich die Leleihung, d^w. vorschußweise Rentenzahlung gezeigt.
Der dänische 8taat hat rund 1 ^2 Millionen Kr. durch
eine desondere Darlelmskasse als Darlehen an Kriegsdeschädigte dei mäßiger Verzinsung und Amortisation
gegen Kürzung der monatlichen Rentenzahlung aus
gezahlt. In das Qeset? vorn 4. ^.pril 19Z2 wurde die
Bestimmung aufgenommen, daß Beschädigten und
Witwen ein Zweijähriger kentenvorschuB Zinsfrei
ausgezahlt werden kann, wenn dadurch eine Lxisten-verdesserung 2U erzielen ist, die l^üclc^ahle erfolgt
durch mäLige Kürzung der monatlichen Rentenzah
lung. Diese I^laLnahmen haken sich viel desser
dewährt als die Xapitaladündung.

I denne Lordindelse vil det vsere ak sserlig Intere88e at 8e, Hvorlede8 man i andre Ilande detragter
dette Hporgsmaal. Vi aftr^lcker derfor folgende Ar
tikel. der Lindes i „Deut8che Kriegsopkerversorgung,
amtliches Organ der I^ationalso-ialistichen Kriegs
opferversorgung" for August 19)).
->-

I^apitalaliünÄuiiZ,

ein
V0N

«der I7nZlücI<?

Dr. L^uarcl 8ckneiäer, Alünclien.

„Lersonen, die auf Orund dieses d-eset^es An
spruch auf Ver8orgung8gedührni88e haden, können
2Uln Lrwerd oder ^ur wirtschaftlichen Stärkung eige
nen (^runddesit^es durch Zahlung eine8 Kapitals adgefunden werden."
^us die8en Korten de8 ^ 72 de8 Keichsversorgungsgeset^es ^ da8 Kapitaladfindungsgeset^ 8tarnrnt
vorn Z. ^uli 1916 — ist Olück und Unglück für
hunderttausende deut8cher Kriegsopfersiedler geflos8en. Der praktische Vollzug de8 (^eset^es 8ei kur^
Zusammengefaßt: Lrgad die ärztliche Untersuchung
einen vorau88ichtlich dauernden I^entende^ug, 80
konnte der kentende-ieher eine einrnalige ^.dkndung
kür einen Betrag erreichen, der di8 ^u ^/z der (Grund
renten init 8chwerdeschädigten-, Ausgleichs- und
Ortszulage ausmachte, wenn er eigenen (^runddesit?
erwerden oder wirtschaftlich tätigen wollte.
Der
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Antragsteller dekarn dann ein Vielfaches die Llöhe
richtete 8ich nach dein Ledensalter, de8 dainit für
immer ruhenden Kententeiles dar ausde^ahlt.
Dieses Kapitaladkndungsgeset^ hatte Zweifellos
^ur ^eit seiner Lntstehung etwa8 Bestechendes. Lei
der erhofften 8iegreichen Beendigung de8 Krieges
waren größere (^edietserweiterungen 2^u erwarten, die
Kolonien hätten auf8 neue einen 8trom deut8chen
Blutes aufgenommen, e8 konnte mit einem starken
^uftried de8 ge8amten nationalen "Wirtschaftsledens
gerechnet werden. Die Kriegsopfer sollten mit Hilfe
des ^döndungskapitals die freigewordenen Ländereien
in Besitz nehmen, die Oren-en wirtschaftlich und kul
turell festigen und als tragende kantoren in die deut
sche (^esamtwirtschakt eingegliedert werden.
Illach dem unglücklichen Lnde des Krieges hätte
nun das Kapitaladfindungsgeset? sehr vorsichtig
ausgeardeiteter Durchführungsde8timmungen dedurft.
^8 muLte eine 8orgfältige und sachkundige Betreu
ung der Kriegsopfer8iedler einsetzen, um jede Illdervorteilung des Siedlers deim Kauf der Orundstüclce
und dei Errichtung der Eigenheime 2U verhüten.
Die künftige kedensfähigkeit der einzelnen 8iedler8tellen lconnte 8chon dei der Anlage durch Schaffung
der ^1oglichl<eiten 2U einem dauernden, wenn auch
de8cheidenen Verdien8t au8 der 8iedler8telle 8eld8t
Herau8 ge8ichert werden. I^Iicht8 davon ge8chah, die
Anträge af ^.dfindung wurde lediglich düromäBig
nach ^laBgade der vorhandenen Littel, die dann
alljährlich in erhöhtem I^mfangedereit gebellt wurden,
dewilligt, ^seder Krieg8de8chädigte durfte auch dei
mangelhafter 8achl<enntni8 8ein Ligenheim 8eld8t oder
auf dem XVegeüder eine (Ieno88enschaft, ohne jeden
8chut?, auf eigenes Kisiko errichten.
tatsächlich drachte Zunächst der Lrwerd von
Ligenheimen und kandsiedlerstellen mit ?1ilfe der Kapitaladfindung, oderflächlich gesehen, grolle Vorteile, weil
einerseits in den Krisen^eiten unmitteldar nach dem
Kriege das Laugewerde reiche ^rdeit erhielt und anderer
seits die "Wohnungsnot gemildert wurde. Viele kriegsverlet^te Landwirte konnten außerdem wirt8chaftlich
80 gefe8tigt werden, daL 8ie für die fernere Zukunft
ihr Le8tehen geschert 8ahen. In die8er ^eitperiode
dedeutete die Kapitaladfindung Zweifellos für die
Kriegsopfer wie für die Allgemeinheit eine gewisse
Erleichterung.
Doch der entscheidende Umstand
darf nicht üdersehen werden: die ^.dkndungssumme
machte stet8 nur einen teildetrag der Lrwerdskosten
für die 8iedlungen aus. Last jeder mukte mehr oder
weniger mit einem eigenen Vermögen nachhelfen,
und die vermeidenden Restschulden wurden im Ver
lauf der nachfolgenden Inflationsjahre mühelos getilgt
oder doch auf einen Lruchteil vermindert. Dies
waren 2wei wichtige Momente, die das fernere (Ge
deihen der Siedlungen entscheidend degünstigten.
Illach der Inflation hatten unsere Kriegsopfer
ihre eigenen Spargroschen verloren, die an der Lront
erwachte tiefe Heimsucht nach dem eigenen Heim
und nach der Landsiedlung jedoch dlied. Lind diese
Heimsucht war eine willkommene Unterstützung für
die guten und schlechten, oft sogar gewissenlosen
Berater der Kriegsopfer. In der Kapitaladfindung,
in dem darin ruhenden Vermögen der Opfer des
groBen Bingens, sahen viele üdle Spekulanten ein
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Lauobiekt. Im Drange nack dem (^e8ckä5t auk der
(Geldgeber- und l^nternekmer8eite und nack der
Anerkennung kür 8egen8reicke Tätigkeit auf der Le
Körden8eite wurden den Kentenempfängern die 8ckon
sten öilder au8gemalt, mit 8tark c»ptimi8ti8cken Le
recknungen auf dern ?apier groLe Vorteile vorge-au
bert, so daL 8ie Siedler wurden. Lben80 8ckut2lv8
und 8ackunkundig wie vor der Inflation 8tanden die
gutgläubigen Xrieg80pfer diesem treiben, dern 8^8tem
de8 Kemmung8lv8en materiellen und ideellen ^igennut^e8 gegenüber. l^)nd da begann die Xapitalablmdung ein grc»l^e8 Unglück -u werden.
Die rege
Lautätigkeit katte stark überkökte Orund8tück- und
^1aterialprei8e ^ur kolge, die Än88ät^e erreichten
eine geradezu verbreckeri8cke ^öke. Der damal8
weitverbreitete und bewußt genäkrte ^ang 2um
Orol^artigen tat da8 übrige, um die Xo8ten für die
8iedler8tellen 80 kc>ck 2u 8ckrauben, da8 die ^blindunA88umme mei8t nur mekr einen be8ckeidenen l'eil
davon au8mackte. ^.uck die übrigen öeikilfen au8
öfkentlicken Mitteln und au8 den Xa88en der Ver
bände konnten nickt reichen. Das übrige Oeld lie
hen mit einem Seitenblick auf den verbleibenden
Kentenrest die Banken und sonstige private Oeldgeber, mit Aromen ^.b^ügen und ^u koken ?ro^entsät^en, und damit ging der ^insendienst an. I^lit
der beginnenden und ?ort8ckreitenden 8ckrumpfung
der deut8cken XVirtsckaft und der Verringerung der
Verdienstmöglickkeiten entwickelte 8ick dann auto
matisk der keutige Zustand: unmöglicke 8ckulden!a8ten, Zinsrückstände, ?fändungs- und ^wangsvollstreckungsdrokungen, Hartnäckigkeit der (Geldgeber
gerade den ver8vrgung8berecktigten Kriegsopfer ge
genüber. Der Zermalmenden V^uckt die8er Ereignisse
kat der Siedler meist nur 8eine durck Xapitalabfindung und 80N8tige ^.b^üge 8tark gekürzte Kente ent
gegenzustellen. 8ein Kapital ^edock, da8 für ikn
Kente bedeutet, i8t durck fremde ?I^potkeken soweit
Zurückgedrängt, dal^ er in ^.nbetrackt der be8tekenden
Wertminderung tur (Grundbesitz 8eine 8iedlerstelle
und da^u 8einen kapitalisierten Kentenanteil verlieren
muß. Dieses I^nglüclc von unseren Xriegsopfersiedlern abzuwenden, muL eine der wicktiZsten ^utgaben der ^eicksregierung und damit auck unsere
Aufgabe sein.

Gratis Ophold paa Efterskole.
Under Henvisning

til omstaaende

Annonce her i

Bladet henleder vi Opmærksomheden paa, at Medlemmer
af vor Forening kan faa deres Born i Alderen mellem
14—19 Aar paa et gratis Ophold paa Bramminge Esterskole.

For Haderslev Amts vedkommende kan Hen

vendelse ske paa Invalidekonsulentkontoret i Haderslev,
hvor bl. a. ogsaa Skemaerne til Ansogning omFriplads saas.

Die Versorgung
der Kriegsbeschädigten in Polen
Statistik der kriegsinvaliden.
Nach den letzten statistischen Angaben leben in Polen
150208 kriegsinvaliden; davon haben 29173 eine Ein
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büße der Erwerbsfähigkeit von weniger als 15pEt. erlitten und haben deshalb keinen Anspruch auf staatliche
Versorgung.
Von der oben angeführten Zahl gehörten:
26 900 zur polnischen Armee; 1247 zu den einstigen
polnischen Formationen; 293 zu den Fremden-Formationen, die vom polnischen Staat anerkannt wurden; 16473
zu der russischen Armee; 55 122 zu der deutschen Armee;
50173 zu der österreichischen Armee.
Die Arten der Kriegsbeschädigung.
Die Einteilung der kriegsinvaliden nach
der Beschädigung ergibt folgendes Bild:
1.

Obere Gliedmaßen
46 272;

(Arme,

der Art

Hände. Finqer):

2.

Untere Gliedmaßen (Beine, Füße): 38 661;

3.

Beschädigungen am Kopf und des Rückgrates:
20 518;

4.

Verschiedene Krankheiten (Tuberkulöse, Geistesund Nervenkranke, Epileptiker usw.): 38930;

5.

Völlig oder teilweise Erblindete: 5 827.
Die Versorgungsmaßnahmen.

Die Kriegsinvalidenversorgung besteht aus folgenden
Verpflichtungen seitens des Staates: 1. Invaliden-Grundrente, mit folgenden Zulagen, je nach dem Fall: a) für
Schwerbeschädigte, b) Qualifikations-, c) Familien- und
d) Pflege-Zulagen; 2. ärztliche Hilfe; 3. Bestellung von
Prothesen; 4. Berufsausbildung; 5. Sterbezulage und
Hinterbliebenenrente, deren Höhe je nach der Erwerbs
minderung und den Familienverpflichtungen des Verstorbenen festzusetzen ist; 6. soziale Fürsorge.
1. Versorgung der Invaliden.
Die Höhe der Renke hängt von dem Grade der
Verminderung der Ewerbsfähigkeit ab. Der Anspruch
auf eine Invalidenrente beginnt bei einer Verminderung
der Arbeitsfähigkeit von 15 pEt. aufwärts.
Die Grundrente eines Vollinvaliden (d. h. mit 100 pEt.
Verminderung der Erwerbsfähigkeit) beträgt 125 Zloty
monatlich.
Die Renken sind gemäß dem Grad der Verminderung
der Erwerbsfähigkeit folgendermaßen festgesetzt:
Verminderung
in o/y
15
16 — 24
25 — 34
35 — 44
45 — 54
55 — 64
65 — 75
75 — 84
85 — 94
95 — 100

Rentenbetrag in
o/y ^r Vollrente
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Invaliden mit mindestens 45 pEt. Verminderung der
Erwerbsfähigkeit infolge der Rlilitärdienstleislung beziehen
die Schwerbeschädigkenzulage, die je nach dem Grad der
Verminderung der Erwerbsfähigkeit 10 bis 75Zloty beträgt.
Die Pflegezulage gebührt Invaliden, die infolge einer
schweren Gesundheitsschädigung oder Verwundung der
Hilfe und Pflege einer Drittperson bedürfen. Die Höhe
dieser Zulage beträgt 25 bis 75 Zloty monatlich.
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Die Qualifikationszulage gebührt Invaliden, die
Mittelschulbildung besitzen, die Offizierscharge erlangt
oder eine Stellung bekleidet haben, die besondere Quali
fikationen oder höhere Bildung erforderten. Diese Zutage erreicht 25 oder 50 pEt. der Grundrente und der
Schwerbeschädigtenzulage.
Die Familienzulage beträgt für die Ehefrau 20 pEt.
der Grundrente und für jedes Kind je 10 pEt. dieser
Grundrente zuzüglich der Zulage für die Ehefrau.
Die nächsten Familienangehörigen eines verstorbenen
Invaliden oder die Personen, die für die Bestattung gesorgt haben, erhalten eine einmalige Bestattungszulage
in Höhe der monatlichen Grundrente eines 100 pEt. Invaliden.
Bei der Berechnung der Rente wird der ständige
Aufenthaltsort des Bezugsberechtigten in Betracht gezogen. Das Invalidengeseh vom 17. März 1932 hat für
das Staatsgebiet drei Ortsklassen A, B und C geschaffen,
und zwar bleibt die Rente in der A-Klasse unverändert,
d. h. sie wird nach den oben angeführtenRegeln berechnet.")
Die Klassifikation erfolgte nach folgenden Grundsätzen:
Die Ortsklasse A umfaßt Städte mit mehr als 100 000
Einwohnern und die Industrigebiete, in denen die Lebensumstände schwierig sind.
In die B-Klasse gehören alle Städte, die nicht in die
A-Klasse fallen und über 3 000 Einwohner zählen, alle
als Kur- und Erholungsorte anerkannten Ortschaften und
ein Teil der Ortschaften des Küstenbezirks.
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allen Krankheitsfällen, ungeachtet des Zusammenhanges
mit der Militärdienstleistung, Anspruch auf ärztliche BeHandlung auf Staatskosten.
Die ärztliche Behandlung
kann entweder ambulatorisch oder in Spitälern und Sanatorien erfolgen. Außerdem erhalten die Invaliden auf
Staatskosten orthopädische Apparate und Prothesen, die
ihnen bei der Ausübung ihres Berufes behilflich sind
oder bei auffallenden Gebrechen kosmetischen Zwecken
dienen.
Da eine große Anzahl der Invaliden einen bestimmten Beruf nicht ausüben kann, unterhält der Staat besondere Anstalten, in denen der Invalide zu verschiedenen
Berufen ausgebildet und vorbereitet wird. Der Aufenthalt und Unterricht in diesen Anstalten ist unentgeltlich.
Schwerbeschädigte Invaliden, welche der Pflege und
Hilfe bedürfen, werden in eigenen „Invalidenhäusern"
untergebracht; die kosten für Unterhalt und Pflege
werden aus Staatsmitteln bestritten.
Unter den zahlreichen Privilegien, die den Invaliden
zustehen, sind hervorzuheben: Vorrecht bei Besetzung von
Stellen in Ämtern und Anstalten des Staates und der
Gemeinden und in Privatunternehmungen; Verteilung
von Grund und Boden durch den Staat und Erteilung
von Monopol-Konzessionen.
Auf den Staaksbahnen genießen die Invaliden eine Ermäßigung von 50 pEt. auf
den normalen Eisenbahntarif; auch die städtischen Straßenbahnen gewähren den Invaliden teils unentgeltliche Fahrt,
teils ermäßigte Preise.
2. Die Versorgung von Witwen, Waisen
und Kriegseltern.

In der E-Klasse finden sich Vorstädte, überwiegend
kleine Städte und Dörfer, in denen die Lebenskosken viel
niedriger sind als in den Städten.

Die Rente der Witwe eines Invaliden beträgt 30 pEt.
der Grundrente des Verstorbenen, falls der Tod nicht
als Folge des Militärdienstes anzusehen ist.

Die vorgenannte Klassifikation, die zwecks Ersparnisse im Staatshaushalt vorgenommen wurde, rief unter
den bezugsberechtigten kriegsinvaliden und kriegerhinterbliebenen große Unzufriedenheit hervor. Der Zentralverband der kriegsinvaliden war mit der Klassifikation nicht
einverstanden und betrachtet dieses Gesetz nur als eine
vorübergehende Maßnahme, die der Staat ergreifen mußte,
die aber mit der Besserung der finanziellen Lage Polens
zum Vorteil der Kriegsopfer wieder abgeändert werden
wird. Den Vertretern des Zentralverbandes im polnischen Sejm ist es gelungen, einen neuen Artikel 17 des
Invalidengesetzes durchzusetzen, auf Grund dessen der
Ministerrat das Recht hat, Ortschaften in eine höhere
Klasse einzureihen. Zu diesem BeHufe und gestützt auf
Artikel 17 ist der Zentratverband mit einer Denkschrift
an die Regierung herangetreten, damit eine größere Reihe
von Ortschaften in die höhere Klasse eingereiht werde.

Die Renke der Witwe eines gefallenenen oder verftorbenen Kriegers, sowie eines Invaliden, dessen Tod
mit der Militärdienstleistung im Zusammenhang sieht,
oder eines Verschollenen beträgt 30 pEt. der Grundrente,
welche einem völlig erwerbsunfähigen Invaliden (100 pEt.)
an seinem letzten ständigen Wohnort zugekommen wäre.

Die kriegsinvaliden haben Anspruch auf unentgeltliche ärztliche Behandlung, sofern ihr Leiden mit der
Militärdienstleistung im Zusammenhang steht oder falls
dieses Leiden mit der Militärdienstleistung zwar nicht
zusammenhängt, jedoch eine Verschlimmerung des durch
den Militärdienst hervorgerufenen Leidens verursachen
könnte.
kriegsinvaliden mit einer allgemeinen Verminderung
der Erwerbsfähigkeit von mindestens 84 pCt. haben in
*) Die Renten in der B-Klasse wurden um 12 pEt.
und in der E-Klasse um 30 pEt. herabgesetzt.

Die obigen Renten erhöhen sich um Beträge bis zu
50 pEt., falls die Witwe ^ ihrer Erwerbsfähigkeit eingebüßt oder das 50. Lebensjahr überschritten hak oder
endlich, wenn sie ein Kind unter 15 Jahren erhalten
muh.
Die Witwe eines kriegsinvaliden mit einem Kinde
unter 18 Jahren, deren Erwerbsfähigkeit nicht um 2/z
vermindert, ist, erhält neben der Rente von 30 pEt. der
Grundrente für jedes Kind eine weitere Rente von je
20 pEt. der Grundrente des Verstorbenen.
Vollwaisen beziehen 30 pEt. der Grundrente. Falls
die Waise sich für einen Beruf ausbildet oder erwerbsunfähig ist, hat sie Anrecht auf Rentenbezug bis zu ihrem
24. Lebensjahr.
Erwerbsunfähige Eltern eines Gefallenen oder Verftorbenen, dessen Tod mit der Militärdienstleistung im
Zusammenhange steht, beziehen für jeden Elternteil 20 pEt.,
zusammen aber nur 30 pEt. der Grundrente des völligen
Invaliden (100 pEt.) Der obige Rentensatz kann für
einen Elternteil auf 25 pEt., für beide Elternteile auf
40 pEt. der Grundrente des völligen Invaliden (100 pEt.)
erhöht werden, wenn die Eltern mehrere Söhne im Zusammenhang mit der Militärdienstleistung verloren haben.
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Die Rente der Hinterbliebenen darf den Betrag der
Grundrente zuzüglich der Familienzulage für die Ehefrau nicht überschreiten.
3n einem weiteren Artikel soll das Wirken und
Schaffen der mächtigsten Invaliden-Organisationen Polens,
der „Zwiazek Inwalidow Wojennych Rzeczypospolitej
polskiej" geschildert werden.

Nr. 5

§)ss Slags Gummifodtoj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.

M. Moller - Vrohovedvej 3 - Sonderborg
Invali(lslion5ulsntl<ontoi'st fof londsr
Zsn^ergacie 22
Islslon 199

Vor LortloclninZ.

"556er XriZsinvalider 0Z ?a!6nes Lkterlackte
Zratis Vej1e<äninZ 0Z
i R.elitesaZer in.m.

Vecl 8oinlner8tXvnet i d-raasten Kiev 5slAen6e
I^urnre udtrukne:
1Z52. 1855. 1781, 671. 1445, 1022. 1289. 1068.
1091, 550. 1412. 1995.
(Gevinsterne kecäes a^entet in<äen clen 15. ^.u^u8t

1i08 Lest^relsen.

oz i?mt

l<ontorti<l 9—12 09 2—4, l.sr«iaz, 9—12

kekanälinZ
af (ZiZt, I8cbia8, ^U8kel-, l^ecl- oZ KnoZleliclel8er. LIektri8ke
l^bacle, ^388gZe og 8^Zegymna8tik efter l^seZeoräination.
I^ecllemmer af foreningen for Krig8be8kacligeäe p. p. og
äere8 paarorenäe, bvor Invaliäenssvnet eller 8ygeka88en
ikke ^cler noget Veclerlag for ovenanforte 1^iclel8er, kan vecl
I^orevi8njng af clere8 ^Vlecllem8bog faa Lebanälinger efter

Aftale.
ö^2l11mik1Z6

Vinterskole ^oveinber-^pril

ti.

> 1^eegeautori8eret ^1s88or -

laffet 34

telefon 480

?i^er oZ Drenke 14—19 ^sr.
^ImincleliZe ^kolekaZ meä 8prc>Z (spec. LnZelsk),

^lszkinzkrivninZ,

(Klaver, OrZel, Violin),

8tenoZrak

oZ ^lusik

kritiske

A L.

8ls^6,

^usbolclninZ, t^3An6arke)6e, Vzevninß

oZ ?ri-

tiäsÄrke^e (^ialinZ, l'srso in. in).
Oplysning

om

I^näerststtelze

oZ

LoZtrykkeri - LoZbincleri
I ^ i n i e r a n s t a l t

kriplaäs

v6es Zerns oZ skoleplan sencles.

korstÄncler X.

Aleääelelse tra Ilivaliäensevnet.
til 59? 0A en 5 personers Oal<I an<ä - VoZn
solder 5c»r Osren til OaZens lzilliZste kriser

Kon8ultation for militsere Invalider og saaclannes efterlaäte samt l?entean8ogere vil af en l^clsencling fra I^ssvnets
Kontor i ^u^ust IVlasneä I93Z blive afbolclt i:

L^turer 1 Krone
I^ÄNAe l'urer ekter Overens^ornst

ttsäerslev,

Hans Uetersen, L^erAAa6e 25

^mtsbsnegaaräen,

clen 3.. 10.. 17., 24. og 31. Kl. 14»».

Aabenraa, 8^ekassens Kontor, 8t. ?otteHaäe 6,
äen 1., 8.. 15.. 22.. oZ 29. Kl. 14^.

s ZnvMelonsuIenlkonloret sor Haderslev Sy og Amt Z
o

Jomfruslien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

^

Z
°

^äer XriZsinvaliäer oZ kalänes Lkterlaäte
xratis VejleämnZ ox ^aaä! kentesaZer m.m.

^
8

°

kontortid 9-12 og 2—4, Lordag. 9—12

Z

Ca. 8 kr. daglig
kan tjenes ved Salg af paategnede

Broderier og Hjemmearbejde
Prsvearbejde
sendes overalt

-

Prisliste

I^snäer, ^mtskuset, äen 11. oZ 25. Kl. 1416.
l^in^leV, ^inHleVkus, clen 16. Kl. 16 16.

^gSumkIoster, tiotel Ko^sl, clen 9. Kl. 14 20.
I^oktlunä, k^rosck' tiotel, äen 18. Kl. 14.
KsääinZ, tlotel KsääinZ, clen 5. Kl. 16»<>.
lnvsliäer oZ efterlsclte, samt l?entesn8sZere, 8om gN8ker
st Zsre LruZ gf cli88e Konsultslioner, mss 8ene8t 2 OsZe inclen
clen Osto. pss kvilken cle aZter at Zive ^Iscle, meclclele lnvsliäe»
nsevnet i 8onclerborg, til liVilken Konsultation cle agter at
Zive ^säe, for at Veclkommencle8 ^kter kan blive meäbraZt
til Kon8ultationen.
Konsultationerne — Veä kvilke äer ikke er ^ejliZke<1
til st blive lsesieunilersoZt — afboläes kun, for 8aaviclt I^seVnet
retticliZt moätaZer ^nmeläewer til 8amme.

Ussnilgonningskuset
.Krigs-Hnvaliden" redigeres af Fr> Andresen, Tender, Ssndergade ZZ, Telefon 199;
Eftertryk af .Krigs-Knoaliden" med Kildeangivelse er tilladt.

Invaliclensevnet.
udkommer een Gang maanedlig, og koster 15 Ore pr. Eksemplar.
Trykt i A. E. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 245.

KMs'Invalide
Medlemsblad
for Foreningen for sonderjydske Hrigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

-5»

Nr. k

Len 1. September 1933

^Oninierstsevnet

er der ^derliZere ind^aaet tolZende
teleZratiske 0A s^rittliZe hilsener:
Xrigsinvalideforeningens Hommerstsevne
draasten.
Kegrette recevoir trop tard communication brandeil^ 8ui8 lieureux malgre tout vou8 adre88er Sympathie
fraternelle federation nationale dlesses poumons Pro
fite occation pour inviter delegation danoi8e visiter
clairvivre amitie8.
Veklager at have modtaget Lrandeik (Communi
cation for sent. Lr trocäs alt lykkelig st adressere
vor hroderlige 8^mpati til Lder sile.
I^andsorganisationen tor de lungesyge Xrigsinvalider,

?ari8
Benytter dejligheden til at invitere den dan8ke
Delegation til at He80ge clairvivre amitie8 (^lelhredel8e8an8talt for lungesygdomme).
8ofia, le 7. ^.out 19??.
I^nion des Victimes de guerre en Lulgarie.
Monsieur Friedrich Andresen,
l'onder.
^lon eher camerade?
?ar un malentendu de la p08te je vien8 de recevoir seulement aujourd, hui lacirculaire ^lo 15 de la
diamac, concernant le meetingc>u, a tenu le ?0Iuillet
annee courante 1'^88vciation cie8 mutile8 et 8urvivant8
de guerre du 8chle8wig 8eptentrional a Oraasten.
Je regrette vivernent c^ue cette circonstance imprevue nou8 a empeche de Vou8 temoigner a ternp8
voulu toute Is Sympathie et tou8 les 8entirnent8 de
cameraderie czue nou8 nourri8vn8 pour 1e8 victimes
de la guerre en Danemar<^ue et specialement pour
V0U8.
Je Vou8 prie, mon cher camerade, de rne croire
a Vou8 hien cordialement devoue.
^1. ^i^itorov,
8oüa.

111. Aargang

korhundet af de krigsbeskadigede i Bulgarien.
8ofia, den 7. August 19??.
^Vlin ksere Kammerat?
Ved en forseelse fra kosten har jeg forst idag
modtaget diamacs dirkulsere I>l0. 15, omtalende det
Meeting, der afholdtes den ?0. Juli af »foreningen
for sonderj^dske Xrigsheskadigede og faldnes ffterladte« i draa8ten.
Jeg heklager levende, at denne Omstændighed
har forhindret 08 i, rettidigt at meddele vor Empati
og vore kammeratlige folelser 8orn vi nzsrer for
Krigsofrene i Danmark og 8pecielt for Dem.
Jeg beder Dem, min ksere Kammerat, at tro, at
ieg er Deres hiertelig hengivne
Kilcitorov.
I_Inion federale de8 Associations francaises d' ^.ncien
domkattants et Victime8 de la guerre.
?aris, le 9. ^.out 19??.
Monsieur Andresen,
Krigsinvalideforeningens sommerstævne
draasten ^ Danmark.
I^on cher (lamarade?
^dsent de ?ari8 2 l'epoczue ou vou8 ave^ reuni
votre (^onAre8 d'ancien8 coml?attant8, je n'ai pu vou8
envo^er le jour meme le 8alut fraternel de notre or
ganisation. Lxcu8e^-moi de le faire avec czuelczue8
jour8 de retard. Vou8 8ave^ csue c'est de tout coeur
czue nou8 travaillon8 en commun ä la L.I.^.
dans l'e8perance de jour8 meilleurs pour l'orAanisation de la ?aix.
I'res kdelement a vv8 cote8
I.e ^resident
?aul Lrousmiclle.
korlzundet af sammenslutningen for franske Xrigsdeltagere og Xrigsbeskadigede.
^Vlin kzere Xammerat?
Da jeg var fravzerende fra ?aris i den Periode
da De afholdt deres ?e8t for gamle domkattanter,
l^ar jeg ikke kunnet 8ende Dem vor Organi8ation8
broderlige ?Iil8ener paa 8elve Dagen. I_Ind8k^1d mig.
at jeg sender disse med nogle Dages forsinkelse.
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Nr. 6

De vecj, at vi ak 5ulcät ?I^erte 3ri?e^cjer i
rnecl (Üi2M3c i ^33!? om l?e<äre Ds^e 5or ?recien8
Ol-AÄniZation.
I trofast XarnnierZtsIcal)
?rX8icjenten
?oul Lrouslnicke.

Vogelgesang har paabegyndt det ..strategiske Tilbagetog«; det begynder at gaa op for ham, at han har
foretaget et Slag i Luften.

Ciamacs 9. Zahresverfammlung.

om

Genf, 23. bis 25. September 1933
Aula der Universität Genf.
In seinem Rundschreiben Ar. 15 vom 12. Juni hat
der Vorsitzende der Ciamac die angeschlossenen Verbände
gemäß Art. 5 der Sahung zur 9. Jahresversammlung
einberufen. Die Jahresversammlung wird in der Universität Genf stattfinden.
Angesicht der Tatsache, daß die zur Verhandlung
stehenden Fragen für alle Teilnehmer von größstem In
teresse sein dürften, soll dieses Jahr von der Bildung
besonderer Ausschüsse abgesehen und die Tagesordnung
in allen ihren einzelnen Punkten in Vollversammlungen
besprochen werden.
Durch einen Beschluß der 21. Tagung des internationalen Vorstandes von Genf (19. März 1933) ist
daß Büro beauftragt worden, die Tagesordnung auszuarbeiten und dieses hat nunmehr folgende Punkte auf die
Tagesordnung gesetzt.
Tagesordnung:
a)
b)

c)
e)

f)

g)

h)
i)
k)

Wahl des Büros der Jahresversammlung.
Bericht des Präsidenten des internationalen Vor
standes über die Tätigkeit der Ciamac und der
Mitgliedsverbände während des verflossenen Jahres.
Frieden und Abrüstung. — Berichterstatter: Rene Cassin (Frankreich) und Jan karkoszka (Polen).
Die wirtschaftliche Lage. — Berichterstatter: Albert
Morel (Frankreich) und Bozidar Neditch (Jugoflawien).
Die soziale Frage, Arbeitszeit, Arbeitslosigkeit,
Löhne. — Berichterstatter: Anton Weidinger (Oskerreich).
Jugend und Jugenderziehung. — Berichterstatter:
Frau Cassou (Frankreich) und Jacques Delahoche
(Frankreich).
Bericht über Salagnac. — Berichterstatter: Albert
Delsnc (Frankreich).
Wahl des Präsidenten, des Büros des Vorstandes
der Ciamac (Art. 9 der Satzung).
Besprechung der Fragen, die gegebenenfalls der Iahresversammlung von den angeschlossenen Verbänden
vorgelegt werden.

Iver Iversen
og Rechtsanwalt Vogelgesang
har begge vceret ude med Indloeg i „Nordschleswigsche Zeitung", som vi dog ingen Anledning finder at
komme noermere ind paa. Fordi vi for en Gangs Skyld
har indladt os at beskæftige os med dem ved vort Sommerstcevne i Graasten maa de to Herrer nu endelig ikke
tro, at vi tillcegger dem den Betydning, som de selv
mener at have.

Beretning
Invalidencevneks Virksomhed
i Tiden fra 1. April 1932 til 31. Marts 1933
Invalidencevnets Virksomhed har i Finansaaret 1932
til 33 voeret stcerkt prceget af de Mndringer i Lov Nr. 100
af 29. Marts 1924, som blev vedtaget den 4. April 1932
og traadte i kraft den 1. April f. A.
Ved disse Lovændringer udvidedes Ncevnets Medlemstat fra 3 til 5 og i Henhold til denne Bestemmelse
beskikkede Socialministeriet den 12. Maj 1932 d'Hrr.Overlcrge Ckkert Petersen og kontorist hans Clausen, begge
af Sonderborg, til Medlemmer af Invalidencevnet.
Af de Lovændringer, som navnlig fik Betydning for
Noevnets Arbejde, skal soerlig sremhceves Tilfojelsen til
§ 9, hvorefter Invalider og efterladte kunde faa Adgang
til under visse Betingelser forskudsvis at faa udbetalt
2 Aars Forsorgelse paa een Gang. IHenhold til denne
Bestemmelse er der, som det vil fremgaa af Beretningen,
indgaaet og bleven bearbejdet et meget stort Antal Andragender om Bevilling af Forskud paa Forsorgelsen.
En 2Endring. som ogsaa har faaet ret indgribende
Betydning, er Abndringen af Lovens § 18, hvorefter
hele Forsorgelsen ved Invaliders Indlæggelse paa Syge
hus allerede efter 1 Uges Forlob — i Stedet for som
tidligere forst efter at Indlceggelsen havde varet 4 Uger
— aflofes af Dagpenge, samt Bestemmelsen om, at Maksimum for Dagpengeudbetalingen er bleven forhojet fra
6 til 8 kr.
IAnledning af Abndringen af Bestemmelsen i § 25.
hvorefter Foroeldre, som har mistet Sonner i krigen, fik
Adgang til at kunne nyde Foroeldrerente samtidig med,
at de oppebar Aldersreute, og ved hvilken Forceldrerentesatserne skulde beregnes efter de til enhver Tid gceldende
Regler om Udbetaling af Aldersrente, maatte ikke alene
samtlige Forceldrerenter underkastes en Omregulering,
men et stort Antal Foroeldrerenter, som i Henhold til de
tidligere Bestemmelser var bleven inddraget, maatte fastscettes og anvises paany.
Endvidere er der ved den ncevnte Lov af 4. April
f. A., bleven gennemfort en Rcekke mindre vcesentlige
2Endringer, hvis Gennemforelfe dog har foroget Ncevnets
Arbejde i det forlobne Finansaar i en ret udstrakt Grad.
Bortset fra det betydelige Merarbejde, som de ncevnte
Lovændringer saaledes har givet Anledning til, har Ncevnets Virksomhed i det sidste Aar i det store og hele vcrret
af samme Omfang, som i det foregaaende Finansaar.
Som det fremgaar af nedenstaaende Opstilling, er
der som i de tidligere Aar ogsaa i Finansaaret 1932
til 33 gjort flittigt Brug af de af Noevnek afholdte konsultationsmoder, og Antallet af afholdte Moder samt af
befogende Invalider og efterladte er endog steget ret betydeligt i Forhold til det foregaaende Finansaar.
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Nr. 6

Antal besagende
Invalider
efterladte

Antal afholdte
konsultationer

TNodested

49
43

273
142

17
41

16

82

18

5
7

14

20

5
3

8

18

6

7

31

135

580

Haderslev
Aabenraa
Tonder . .
Tinglev
Løgumkloster
Toftlund .
Rodding

Afdeling A.
Paa de i Lobet af Finansaaret 1932 til 33 afholdte
Moder har Ncevnet truffet Asgoretse om ialt 370 Renteandragender, og der er faaledes fra Noevnets Oprettelse
indtil Udgangen af Marts 1933 behandlet og truffet Af
gorelfe om ialt 5 728 Andragender.
Den noermere Fordeling paa de enkelte Rentekategorier ligesom Resultater af de trufne Afgorelser fremgaar af folgende:

90

Tabel 1.
3303
Andragender
om Invalide
rente, hvoraf

Behandlet indtil 31. ZNark 1933

afsl.

bev.

afsl.

bev.

49
Andragender
om Rente til
Born f. udenf.
2Egteskab,Forhgjelse, hvoraf
bev.
afsl.
afsl.

671

241

253

215

232

1065
Andragender
om Forhsjelse
af Invaliderenten, hvoraf

bev.

afsl.

bev.

862

2441

394

494
Andragender
om Enke- og
Bornerente,
hvoraf

447
Andragender
om Forceldre
rente og Forhsjelse, hvoraf

27

22

5358
Antal
Andra
gender
ialt

5358

ITiden fra 1. April 1932 til ultimo ZNarts
1933 er der af Tlcevnet behandlet og truffet
Afgorelfe om:
137 Andragender om Inv.-Rente, hvoraf

.

24

148 Andrag, om Forhojelfe af Inv.-Rente,
hvoraf
24 Andrag, om Enke- og Bornerente, hvoraf
61 Andrag, om Forceldrerente og
hojelse af Aoroeldrerente. hvoraf

saaledes at der fra Noevnets Oprettelse til
31. ZNarts 1933 er truffet Afgorelfe om ialt
5 728 Andragender om Rente, nemlig:
. .

50

24

20

4

>

l 38
5728

444

769

518 Andrag, om Enke- og Vornerente
hvoraf

245

273

.

268

240

268

240

49 Andrag, om Rente til Vorn, fodt udenfor 2Egteskab, hvoraf
2554

444

769

245

For de Invalider, der i sidste Regnskabsaar af Ncrvnet har faaet tilkendt Invaliderente eller Forhojelfe af
Invaliderenten (24^50^74) er Invaliditetsgraden fastsat som solger:
Tabel 2.
15 0/y

20 0/y

25^

331/30/0

13

3

4

9

6

40 0/0
12

50 0/0
7

22

27

22

27

5728

!

!

3440

>»

886

10^/0

61

8

l 15

886 2554

1 213 Andrag, om Forhojelfe af Inv.-Renten
hvoraf

508 Andrag, om Forceldrerente, hvoraf

148

98

41 Frist
fors.
56 ikke
KV

For. .

3 440 Andrag, om Inv.-Renter, hvoraf

137

113
deraflö
KB
men
under
10<>/,

1213

518

508

49

5728

Gennemsnitsprocenten er saaledes 41,194.
Endvidere er der blevet foretaget 74 Efterunderfogelfer af krigsinvalider, og disse Underfogelser har i
18 Tilfcelde fort til forandret Fastsættelse af Renten.
14 Andragender fra krigsinvalider og Efterladte
om Udbetaling af Renten under Ophold i Udlandet blev
samtlig bevilget.
Ncevnet har i Beretningsaaret truffet Afgorelfe angaaende 21 Andragender om kapitalaffindelfe. Af disse
blev 3 bevilget, 11 afvist, fordi Invaliditeten ikke kunde
anses som en simpel kirurgisk Skade og 7 blev afvist,
fordi Omstændighederne ikke talte for en kapitalaffindelse.

60 «/o

662/M

75 0/0

80 0/g

90 0/0

1000/0

Ialt:

I Henhold til § 9, 1. Soetning, er der i Beretnings
aaret udbetalt 4 290 kr. i kapitalafsindelse.

5

2

5

3

1

4

74

Det samlede Antal af de af Noevnet fra dets Oprettelse den 1. Februar 1921 indtil 31. Marts 1933 be-
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handlede Rentesager (nye Andragender. Andragender om
Forhojetse af Invalide- hhv. Esterladterenten og Efterundersogelser af Invalider) udgor 8 053.
Ried Hensyn til Antallet af de gennem Tloevnet til

Nr. 6

Iuvalideraadet fremsendte Indsigelser imod Ncevnets Afgorelfer samt Antallet af Foresporgsler fra Raadet henvises til folgende:

Tabel 3.
Antal fremsendte
Undsigelser

Antal af de af
Hnvalideraadet
trufne Afaorelser

1. Andragender om Tilkendelse af Invaliderenke
2. Andragender om kapitalisering af Invaliderenten ....
3. Fornyet Fastsættelse af Invaliderenten paa Grundlag af
de foretagne Efternndersogelser
4. Andragender om Tilkendelse af Efterladterente samt Omregulering af Aoroeldrerenter
5. Andragender om Udbetaling af Forskud

146
3

106l)
32)

21

20^)

38
29

M)
15

Ialt:

237

Ncevnets kendelse vedrorende

Antal besvarede
Foresporgsler

48

2

171

50

1) deraf indsendt for 1/4 Z2: 49.

2)
3)

„
«

. . .
.
.

. - 1.
„ : 6.

.

„

„

.

: 15.

Afdeling V.
Af de i Lobet af Finansaaret 1932 til 33 foretagne
Renteanvisninger og Reguleringer skal fremhceves:
Der er anvist 14 nye Invaliderenter, 4 Enke- og
Vornerenter samt 23 nye Foroeldrerenter.
Af Reguleringer er foretaget:
1.
Afkortning af krigstilloegget ved 2426 Invaliderenter
pr. 1. Juli 1932.
2. I 62 Tilfcelde, hvor Loegeunderfogelse af Invalider
har fort til en anden Fastsættelse af Renten.

Hleääelel8e 5ra Invaliäensevnet.
Kon8ultation i v r militsers Invalider og 8aaclanne8 efterlacZte samt ^entean8oZere
Kontor

i

vil

af en

l^äsenäinZ fra Xsevnsts

September ^Vlasne^ I9ZZ blive afbolät i :

3. I 134 Tilfoelde, hvor Invalider er indlagt til Behandling paa Helbredelfesanstalter.
4. I 913 Tilfcelde, hvor Forbindelsen med Laanekassen
for Sonderjylland har nodvendiggjort Regulering af
Renten.
5. I419 Tilfoelde, hvor Vorn, for hvilke der udbetaltes
Efterladterenter, er fyldt det 18. Leveaar.
Omordningen af Grundlaget for Forceldreforsorgelsen
i Henhold til Lovændringen af 4. April 1932 har medfort Omregulering henholdsvis Ayfaftscettelse af 314 Forceldrerenter.
Fortsattes i ncxfte Nr.

Z ZnvMekonsulenlkonlorel for Haderslev Ly og Aml Z
°

Jomfrustien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

°

?äer XriKsinvaliäer ox kalänes Ltterlaäte

Z

xratis

°

tlsäersleV, ^mtsbuneZaaräen,

Ve^'leäninK ox

ksaä

i kentesaxer m. m.

kontortid 9—12 og 2—4. Lordag. 9—12

o

äen 7., 14.. 21., oZ 28. Kl. 14»o.

^sbenrss, S^Zekussens Kontor, 8t. potteZsäe 6,
äen 5.. 12.. 19., og 26. Kl. 1430.

I'sncler, ^Vmtskuset, äen 13. og 27. Kl. 1416.

^
!

t i n g l e v , l'inZIeVbuZ, 6en 20. Kl. 1 6 ^ .

^sgumkloster, ttotel

ksääinZ,

og kmt

?

XriZsinvalider 0Z kaldnes Lkterlacäte
Zratis VejleclninZ oZ
i R^elitesaZer m.m.

Ko^al, äen 15. Kl. 14 2».

I'oktlunä, Trösel,' ttotel,

invali^skonzulsntkontoi'st ioi- Isncjsr
5on<lerzarjs 22 » Islston 193

äen 22. Kl. 14.

Xontortirl 9—12 09 2—^», l.sr<laz, 9—12

tiotel I?sä^inZ, clen 9. Kl. 16<>o.

Invaliäer og efterlaclte, samt I?entean8ogere, 8om on8ker
a t g s r e Lrug sk äi88e Konsultationer, maa 8ene8t 2 Dage inäen

Rinkences Afdeling

äen Dato, paa kvilken ä e agter a t give ^ s ä e , mecläsls Invalidenssvnet i Ssnäerborg,

til kvilken Konsultation ä e agter s t

give ^ o ä e , for a t Veäkommenc1s8 ^.kter kan blive medbragt
til Kon8ultationen.

— Veä bvilke <ler ikke er I^ejliZbeä
til st blive IseZeunllerssZt — afkoläe8 kun, for 8aaviät I^eevnet
Kon8ultationerne

rettichgt moätager Anmeldelser til 8amme.

Invaliclensevnet.

afholder

Medlemsmode, Torsdag, den 7. September 1933»
Aften kl. 8 hos Gceftgiver Chr. Schmidt. Sandager.
Da det er en meget

vigtig Dagsorden, bedes om

talrigt Besog.

.Krigs-Invaliden" redigeres af Ar, Andresen, Tonder, Sondergade Z2, Telefon 199;
Estertryk af .Krigs-Jnvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.

Bestyrelsen.
udtommer een Gang maanedlig, og koster 15 Sre pr. Eksemplar.
Trykt i A. E. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 24S.

KnyS'Znval/öe»
KV

Mp^spmsblad

for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar. 7

Sen 1. Sllober 1SZZ

Eiamac foran nye Opgaver
I Anledning af Ciamacs Aarsmode i Geneve har
samtlige tilsluttede Organisationer i kongresnummeret
skrevet et Budskab til kongressen. Vor Organisations
Velkomst lyder som folger:
Die 9. Jahresversammlung der Ciamac in den Tagen
vom 23.-25. September in Genf wird für das weitere
Aortbestehen und die Aortführung der gemeinsamen Arbeit
für die 3 großen Ziele:
1. Herstellung und Förderung regelmäßiger Bezie
hungen zwischen den Verbänden der Kriegsopfer und
früheren Kriegsteilnehmer aller Länder.
2. Vertretung der materiellen und geistigen Interessen der Kriegsopfer und Kriegsteilnehmer.
3. Tätige Mitarbeit an der Verbesserung der BezieHungen der Völker untereinander und an der Wahrung
des Weltfriedens.
Zu keinem Zeitpunkt war es notwendiger, sich zu
diesen Zielen zu bekennen und an ihrer Verwirklichung
tätig mitzuarbeiten als im gegenwärtigen Augenblick.
War man in den Beziehungen zwischen den Ver
bänden der Kriegsopfer und früheren Kriegsteilnehmer
durch die zwischen der Fidac und Ciamac angeknüpften
Aäden um einen großen Schritt vorwärts gekommen, so
ist man doch durch das Ausscheiden Deutschlands aus
der Ciamac leider um einen noch größeren Schritt zurückgekommen.
Ein Rückgang ist ebenfalls für eine ganze Anzahl
von Staaten in der materiellen Versorgung festzustellen.
Durch Wirtschaftskrise und erhöhte Rüstungsausgaben
hat ein Angriff auf die materielle Versorgung eingesetzt,
dessen Auswirkungen noch nicht abzusehen sind.
Überall in der Welt: Unsicherheit, Mißtrauen!

Ciamacs 9. Aarsmsde
23.—25. September i Geneve.
Ciamacs 9. Aarsmsde afholdtes i Universitetets Aula.
Om Formiddagen modtoges Ciamacs Bestyrelse i det
internationale Arbejdsbureau, af Direktoren 7Nr. Harold

10. Aargang

Es gilt die vorliegenden großen Schwierigkeiten klar
zu erkennen und alle Kräfte, die guten Willens find, zu
sammenzufassen, um dieser Schwierigkeiten Herr zu werden.
Der Verband der nordschleswigschen kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebener als Verband eines
Grenzlandes mit all seinen besonderen wirtschaftlichen
und politischen Nöten ist sich darüber klar, daß die Arbeit der Ciamac mit erhöhter Aktivität fortgeführt werden
muß. Es gilt, das begonnene Werk allen Schwierigkeiten
des Augenblickes zum Trotz und gerade infolge des
Ernstes der Stunde weiterzuführen.
In diesem Sinne begrüßt der Verband die 9. Jahres
versammlung und wünscht ihren Beratungen vollen Erfolg.

A. Andresen.

Verdensftcevnet
as krigsofre og livligere krigsdellagere i Geneve
I „Krigs-Invalidens" Aprilnummer har vi berettet
udforlig om Stoevnet med ca. 5000 Deltagere fra hele
Verden.
Ciamac og Aidac har nu i Acellesskab udgivet en
officiel Beretning om dette Stcevne paa tysk, engelsk og
fransk Sprog.
Den tyske Udgave har 48 Sider og indeholder en
Beretning om selve Stoevnet, Talernes Ordlyd, Erklærin
gerne. der blev afgivet af Ciamacs og Aidacs prcesidenter samt Resolutionernes Ordlyd.
Et soerligt kapitel beretter om Modtagelsen hos Afruskningskonferencens Prcesident, Mr. Henderson, hvori
ca. 500 Delegerede deltog.
Denne Brochure, den tyske Udgave, som sikkert interesserer krigsofrene i allerhojeste Grad kan faas hos
«krigs-Invalidens" Redaktion for 1 kr. incl. porto.

Bukler, herefter i Folkeforbundets Generalsekretariat af
Folkeforbundsraadets Formand, den norske Udenrigsminisker Rlovinkel og af Generalsekretceren, ZNr. Avenol.
Ciamacs President, kammerat Brandeiß. forsikrede, at
de tidligere krigsdellagere, der havde bekoempet hinanden
paa Slagmarkerne, var besjoelet af en urokkelig Fredsvilje.
Minister ZNovintel onskede kongressen et godt Resultat
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og erindrede Deputationen om at kun Genfer Metoderne
kunde fore til et Resultat.
Aarsmodet aabnedes om Efterm. Kl. 3 i Noervcerelfe
af ca. 100 Delegerede fra Velgien, Bulgarien, Danmark,
Frankrig, Storbritanien, Italien, Jugoslavien, Osterrig,
Polen, Rumoenien, Schweiz og Tjekkoslovakiet.
Ved Aabningen mindedes Presidenten Verdenskrigens Dode. Han udtalte; at Ciamac i Aar var vendt
tilbage til Geneve, Ciamacs Vugge, for her at hceve sin
Rost over for Folkeforbundet og Afrustningskonserencen.
Herefter valgtes Aarsmodets Vureau. Der valgtes som
Præsidenter: Neditch-Jugoslavien, Delahoche-Frankrig,
Brandeisz-Osterrig, til Viceproesidenter: Stachecki-Polen,
Hollmann-Tjekkoslovakiet, Vagaunescu-Rumomien, Nikiforov-Vulgarien, Andresen-Danmark.
Roßmann-Tyskland, Ciamacs tidligere Referent om
Fredssporgsmaalet, uducevnes efter et Andragende fra en
fransk kammerat til A5resprcesident.
Neditch-Iugoslavien hilser som President paa Re
præsentanterne for Myndighederne, kanton og Byen
Geneve, for Folkeforbundet, det internationale Arbejdsbureau og de tilstedeværende Organisationer. Paa Byraadets Vegne henviser Raadmand Albaret paa Schweiz, som
Forbillede for et Folkeforbund af mindre Format. Det
er lykkedes Schweiz efter Aarhundreder og hyppige
kampe at komme til Enighed. De tidl. krigsdeltagere
skulde tage sig dette Eksempel til Hjerte og ikke tabe
ZNodet fordi deres Forhaabninger og Onsker ikke var
gaaet i Opfyldelse endnu.
De maa mere end nogensinde fortsoette kampen for
Freden og Forstaaelse mellem Folkene.
Paa Folkeforbundets og det internationale Arbejdsbureaus Vegne hilser Blondeel og Stein paa Forsamlingen

Tir. 7

og erklcerer, at disse to store internationale Institutioner
vedlcegger Aarsmodets Arbejde den storste Betydning.
Brandeisz takker de forskellige Talere, Institutioner
og Myndigheder. De Ord, der var udtalt, var ikke kun
Udtryk for Hoflighed, men de viste hver enkelte faste Vilje
paa sit Omraade at medvirke for samme ZNaal.
Man gik saa over til at drosle Beretningerne. Brandeiß kommenterer sin Beretning om Ciamacs og de tilsluttede Organisationers Arbejde. Tre Begivenheder har i
det sidste Aar vceret af storste Betydning for Ciamac:
1. Samarbejdet med Fidac. 2. Verdensstcevnet den 19.
ZNarts, der organiseredes sammen med Fidac. 3. Udviklingen i Tyskland.
Verdensstcevnet har fundet det stærkeste Ekko i Offentligheden og i Verdenspressen. Desvcerre maatte de tyske
kammerater allerede dengang savnes. De tyske Organisationers Udtrceden betyder et Haardt Tab for Ciamac.
Ciamac maa dog ikke give op, det gcrlder om urokkelig
at fortfcette Fredsarbejdet. Ciamac maa foge nye Venner
og nye Omraader. Samarbejdet med Fidac maa udbygges.
Det 9. Aarsmode vil styrke de tidligere krigsdeltageres
Solidaritet, og paany give Udtryk for deres Fredsvilje.
Derefter modtog Forsamlingerne fra Casfin-Frankrig, og Karkoßka-Polen en Beretning om Fredssporgsmaalet og Afrustningen. Cassins Skildring gor et dybt
Indtryk paa Forsamlingen.
Angaaende Ciamacs fremtidige Holdning udtalte Casfin, ak denne maatte blive
de gamle Grundsætninger tro: Respekt for de bestaaende
Traktater, Fremskyndelse af Folkeforbundet og dennes Be
stræbelser sor en organiseret og kontrolleret Fred. Der
maa gores de storste Anstrengelser for at Afrustningskonferencen kommer til et positiv Resultat.
Aortsoettes.

Hjemmel

Beretning

til Udbetaling

af Renteforskud er der indtil

Finansaarets Udgang udbetalt ialt 240 921,19 kr., hvil-

om

ket har fort til Renleafkortelfe i 252 Tilfcelde.

Det sam-

lede i Finansaaret bevilligede Antal Forskud er 277 med

Jnvalidencevnets Virksomhed

en Sum af 264 059,20 kr.

i Tiden fra 1. April 1932 til 31. Marts 1933

Til den

Aortsat Artikel fra Ar. 7, 10. Aargang.

fonderjydske Fond er

der i Aarets Lob

fremsendt 112 Andragender og i 52 Tilfcelde har Ncevnet besvaret forskellige Foresporgsler fra Fonden.

I Henhold til den ved samme Lovcendring givne
Tabel 4.
ZNaaned

April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
INarts

Aar

1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933
1933
Ialt:

Invaliderenter

Cfterladterenter

Ialt

Kr.

kr.

Kr.

123 135,48
130 669,60
133 051,16
150 844.39
148 229,34
144 739,33
161 446,70
137 507,82
154 281,83
135 840,17
139 038,56
136 524.41

98 045.60
99 853,52
104 622,71
100 897,14
102 185,65
96 666,19
98 264,63
93 207,93
91944,25
91 672,68
94 600,15
90 149,68

221 181,08
230 523,12
237 673,87
251 741.53
250 414.99
241 405.52
259 711.33
230 715.75
246 226,08
227 512.85
233 638.71
226 674.09

1 695 308.79

1 162110,13

2 857 418.92

Ara April 1932 til Marts 1933 udbetaltes der folaende maanedlige Belob i Invalide- og Efterladterenter:
Der udbetaltes ultimo Marts 1933 for April Maaned:
2401 Invaliderenter med
Kr. 138314,01
1455 Efterladterenter med
Kr.
87 788,95
ialt: 3856 Renter med et samlet Belob
paa
kr.

b. Bandageriet.

Afdeling L.
a. Almindelig Sygehjalp m. m. IHenhold til § 16.
Punkt 1, i Lov Nr. 100 af 29. Marts 1924, er der udstedt 3492 kautionsbeviser til Lceger, Apoteker, Badebehandling og Massage.
I det forlobne Regnskabsaar er der endvidere af
Acevnet indlagt til Behandling:
78 Invalider paa Statshospitalet i Sonderborg,
38
..
.. forskellige Amts- og Bysygehuse,
38
„ Tuberkulose-Sapatorier og scerlige
Hospitaler,
12
..
kur- og private Helbredelsesanstalter.
Der er til fuldstcendig blinde og Invalider, der har
mistet det ene Sje, leveret ialt 63 kunstige Sjne, idet der
foruden det Oje eller de Ojne, der siraks blev taget i
Brug, er udleveret henholdsvis 1 eller 2 Reserveojne til
hver as de paagceldende Invalider.
Den almindelige Sygehjcelp til militcere Invalider
har fra 1. April 1932 til 31. Marts 1933 medfort folgende Udgifter:
Ligebehandling
Kr. 45887,76
Apotekervarer
20479,92
Hospitalsbehandling
„
25927,02
Proteser og diverse
„
4849,54
Rejsegodtgorelser
- . . .
20583,73
Ialt kr. 117 727,97

Sonderborg Afdeling

afholdt den 26. September d. A. Maanedsmode paa
Eolosfeum.
Modet aabnedes kl. 8^ af Form. kammerat Petersen.
Efter at Dagsordenen var godkendt og Protokollen fra
det sidste Mode var oplcest, drostede man Afholdelsen af
det traditionelle Gaasespil. Det vedtoges at afholde Gaasespillet Lordag, den 2. December d. A. paa Eolossenm og
at söge Tilladelse til Afholdelse af en lille Bortlodning.
Der skal bortloddes 1 Dukkevogn, en kolonialvarepakke,
til 15 kr., en Skinke, 3 Gces og 2 2Ender. Bestyrelsen
skal til nceste Mode komme med Forslag vedrorende Gevinsterne til Gaasespillet.
Forsamlingen vedtog derefter, at der skal afholdes
en Vinterfornojelse i Januar Maaned. Der nedsattes et
Udvalg, som sammen med Bestyrelsen skal se at arran-

Paa det til Ncevnet knyttede Ban-

dageri er der fra 1. April 1932 til 31. Marts 1933 til
Aordel for militcere Invalider udfort folgende Arbejder:
Tabel 5.

226 102,96

Endvidere er der i Aarets Lob behandlet 6 Andra
gender om Tilkendelse af en Affindelsessum ved krigs
enkers Indgaaelse af Abgteskab.
Disse 6 Andragender er bevilliget med et samlet Velob paa 9 720 Kr.
Ara 1. April 1932 til 31. Marts 1933 er 22 Invalider afgaaet ved Doden, og i 3 Tilfcelde er der tilkendt
Invaliders efterladte Aorsorgelse, fordi Doden skyldtes
Rentelidelsen. Der er bevilliget 8 Andragender om Be
gravelseshjalp til et samlet Belob af 2 182 kr.

I
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Nr. 7

Isiandscettelse af

Fremstilling as
ser

orto pcediske
St svler

Stk.

par enk.Stk,

27

249

prote

Vandager og
prote
scerlige
ser
HMpemidler
Stk.
Stk.

22

15

271

ortopcediske
oa protesestovter
Stk.

Vandager og
scerlige
Hjcelpemidler
Stk.

1117

30

Endvidere er der fra Bandageriet udleveret 44 Par
fabriksmcessigt fremstillede Protesestovler.
Efter Bestilling fra Invalideforsikringssonden i kobenhavn, Statshospitalet i Sonderborg, forskellige andre Syge
huse samt fra Sygekasser og fra privat Side er der i
ovenncevnte Tidsrum endvidere udfort folgende Arbejder:
Tabel 6.
Isiandscettelse af

Fremstilling af
Vandager og
prote
scerlige
ser
Hjcelpemidler
Stk.
Stk.
par enk Stk.

prote ortopcediske
Stovter
ser
Stk.

19

49

10

151

49

Stk.

Bandager og
scerlige
Hjælpemidler
Stk.

58

23

ortopcediske
Stovter

Udgiften til Ncevnets Bandagen har bortset fra Udgifter til Lonninger, ialt udgjort 18498,67 kr.
Ved Salg af Proteser og andre Hjælpemidler til
private er der opnaaet en Indtcegt paa ialt 11 888,70 kr.
korrespondancen har i det forlobne Finansaar omfattet 44141 ind- og udgaaende Postforsendelser.
Ved Finansaarets Udgang raadede Acevnets Arkiv
over ialt 9 273 Personalakter, nemlig 6 218 Invalide- og
3 055 Efterladteakter.
Sonderborg, i Juli 1933.

Jnvalidencevnet.
gere Festen. Udvalget kom til at bestaa af kammerat
Knudsen - Brohovedvej, Lenz - Brandtsgade og BernkauHelgolandsgade.
Under Lokalesporgsmaalet vedtoges det at skifte med
Bestyrelsesmoderne mellem Case „Lokken", Oehlers Cafe
og Bager Petersen-Helgolandsgade, og afholde Medlemsmoderne i Eolossenm.
Der var derefter Valg af et Bestyrelsesmedlem i
Stedet for den afgaaede Næstformand kammerat kornath.
Foreslaaet blev kammerat Lenz, Walter Eggert, 7?.Nissen
og Frih Eggert, kammerat Lenz fik Flertallet og skal
fungere som Ncestformand indtil den nceste ordincere Generalsorsamling.
Vedrorende Vedligeholdelsen af krigergravene paa
kirkegaarden udspandt der sig en lcengere Drostelse, og
man enedes om at bede kammerat Walter Eggert om at
udarbejde et Overslag over, hvad det kan koste at scette
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Cementkant om Gravene, og ved noeste Mode tage Sagen
op til fornyet Behandling.

^leddelel8e 5ra Invalidensevnet.

Sluttelig vedtoges det efter Forslag af kammerat
Walter Eggert at anskaffe ko Eksemplarer af Socialreformen og lade disse ligge hos Formanden til Brug
for Medlemmer, som maatte have Interesse for Loven.

Kon8ult3tion for InilitLLre InVAÜäer o^ 823ä3nne8 efterlsäte ssmt ktents3N8sZere vil si en Uä8enäinZ frs I^WVnets
kontor i Oktober IVlssneä I9Z3 blive sibolät i:

Bestyrelsen.

Graaften

Nr. 7

HsäersleV, ^mtsbsneZssräen,
äen 5., 12., 19., oZ 26. Kl. 14^.

Afdeling

/Vsbenrss, S^eksssens Kontor, 8t. ?otteMäe 6,
äen 3., 10., 17.. 24. oZ 31. Kl. 14»<>.

Graasten Afdeling afholder Maanedsmsde Onsdag
den 4. Oktober, Aften Kl. 8 i Jepsens Gcestgivergaard,
Dagsorden bekendtgores paa Modet.
Ligeledes afholder Afdelingen Gaasespil Lordag, den
I.Oktober, Aften kl. 8^ i „Bogeskov kro" om Goes,
2Ender og mange andre Gevinster. Vi beder alle vore
Medlemmer om at deltage i Festen, da Overskudet gaar
til Bornenes Juletræsfest. Endnu en Gang, velmodt i
„Bogeskov kro" paa Lordag Aften!

Invsliäer oZ efterlaäte, samt I^ente3N8izZere, 8vm sn8ker

p. B. V.: I. C. Hansen.

st Zore LruZ si äi88e Kon8ult3tioner, msa 8ene8t 2 vsze inäen

I'snller, ^mtsbuset, äen 13. oZ 27. Kl. 14 is
l'inzleV, l'inZleVbus, äen 20. Kl. 16 is.
^«gumkloster, ttotel

Ko^sl, äen 11. Kl. 14 20.

I'oktlunä, Trösel,' ttotel,
Ksääing, ttotel

äen 18. Kl. 14 00.

koääing, äen 7. Kl. 16 o».

äen Osto, pss livilken äe ggter at Zive ^säe, meääele lnvaliäe-

Tonder Afdeling

j

afholder kvartalsmode Mandag. den 9. Oktober kl. 8 i
„Centralhalle".

Dagsorden:
1. Beretning.

2. Juletræsfest.

3. Eventuelt.

nssvnet i 8snäerborZ, til livilken Konsultation äe sZter at
Zive ^ioäe, for st Veäkommenäe8 ^kter kan blive meäbrsgt
til Konsultationen.
Kon8ult3tjonerne — Veä bvilke «ler ikke er ^ejli^lle«!
til at blive lseZeuaäerssZt — aflioläe8 kun. for 8ggviät Xsevnet
rettiäiZt moätsZer ^nmeläel8er til 8gmme.

Invaliden-evnet.

Bestyrelsen.

^il

om vore Oscle

Hojer:

Otto Waldemar Martinsen
dod den 22. Maj 1933

Sonderborg:

Christian Nissen Paulsen
dod den 29. Maj 1933.

kebsnälinz
si (ZiZt, I8cbig8, ^U8kel-, t.eä- oZ KnoZleliäewer. Llektri8ke
I.y8bgäe. ^38sgZe og SvseZymng8tik efter I^seZeoräingtion.
^eälemmer gf foreningen for KriZsbe8k3äiZeäe p. p. oZ
äere8 pssrorenäe, livor Invsliäensövnet eller 8)?Zeka88en
ikke ^äer noget VeäerlsZ for ovensnfsrte ^iäel8er, kan veä
k^orevi8ninZ sf äere8 ^eälem8boZ fsa Lelisnälinger efter

Aftale.

Christopher Rasmussen
dod den 26. Maj 1933.

tt.

- I.seZeautori8eret ^S88or -

I^sffet 34

telefon 480

Thomas Andersen
dod den 28. Juli 1933.
Rodekro:

Johann Reuß
dod den 24. Maj 1933.

Tinglev:

Andreas Christian Petersen
dod den 16. Maj 1933.

Lojtkirkeby:

Peter Niels Faaborg
dod den 26. Juli 1933.

Arnum:

Peter Thomsen Fredensborg
dod den 16. August 1933.

Bro:

Andreas Rasmussen
dod den 23. September 1933.

s Znvalidekonsulenlkonlorel sor haderslev Ly og Amt Z
Z

Zomfrustien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

°

Z

I^6er XriA8invali6er ox kalänes LÜerlsäte

Z

xratis Vejleämnx oZ kaaä i Revtesaxerm.m.

°

°

kontortid 9-12 og 2—4, Lordag. 9—12

°

lnvaliclekonzulsntkontorst for lonclsr
5on«!srzacls 22 - Islsion 133

oz 5Imt

Vder XriZsinvalider oZ kaldnes Lkterladte
Zratis Vejledning 0Z R^aad i KentesaZer ni.ni.

Kontortid 3—12 oz 2—4, l.srrlaz, 3—12
til 59? 0A en 5 personers Oakl and-VoZn
solder tor Osren til OaZens billigste ?riser
ö^ture 1 Krone
I.anAe I'ure etter 0 verenskoinst
Hans Uetersen, Ljer^Aade 25
„krigs-invaliden" redigeres af Ar. Andresen, Tonder, Ssndergade 32, Telefon 199;
Eftertryk af ,^rigs-Unoaliden" med Kildeangivelse er tilladt.

§)ss Slags Gummifodksj repareres.
Billige Taksker - Hurkig Betjening.

Al. Moller - Brohovedvej 3 - Sonderborg
udkommer een Gang maanedlig, og koster IS Ore pr. Eksemplar.
Trykt i A. E. Eggerts Bogtrykkeri, Lsnderborg. Telefon 245.

kMS'Znvaliöe
Medlemsblad
for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte

Ar. 8
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Sen 1. November 1SZZ

Regeringen anerkender kun vor
Organisation
og er villig til Forhandling!
Ved det store socialdemokratiske Stcevne i Haderslev,
den 3. September d. A.. udtalte Statsminister Stauning
ifolge Referat i „Nordfchleswigsche Zeitung" folgende:
..Was die Versorgung der kriegsinvaliden betrifft,
so bemerkte der Staatsminisier, daß Dänemark bisher
56 Millionen kr. für deren Versorgung ausgegeben habe.
Es sei möglich, daß auf dem einen oder anderen Gebiet
noch Reformen im Versorgnngsgeseh notwendig seien,

darüber werde man mit dem Verein verhandeln, der
vom Ministerium anerkannt sei."
Dette er jo et klart og tydeligt Svar baade til Hr. Iver
Iversen og Hr. Rechtsanwalt Vogelgesang. Da ogsaa
Kam. Oberlindober-Berlin som „Reichsführer der Einheitsfront deutscher Kriegsopfer" kun anerkender vor Organi
sation og hcevder dette Standpunkt overfor Regeringen i
det nye Tyskland, kan der forventes, at alle Splittelsesforsog, andet er jo baade Iver Iversen og Rechtsanwalt
Vogelgesang Aktioner i Virkelighed ikke, dermed maa
bortfalde.

^

IV. Aargang

Aorssrgelsesproblemet i Folketinget.
Ved Finanslovsdebatten i Folketinget fremsatte Folketingsmand Pastor Schmidt — efter „Nordschleswigsche
Zeitung" — folgende Sporgsmaal angaaende Forsorgelses Problemet:

Nordschleswig und seine Kriegs- und Zivilinvaliden.
Ich möchte noch einige Fragen an den Herrn Sozialminister richten betreffend die Kriegs- und Zivilinvaliden
des Landes, also die Menschen, die durch besondere Schicksalsschläge Opfer des Lebens geworden sind und in
hohem Grade die Möglichkeit zur Selbsthilfe verloren
haben. Was die kriegsinvaliden angeht, so verstehe ich
sehr wohl, daß die Behandlung dieser Fälle besondere
Schwierigkeiten bietet, weil die Nerven und die seelische
Widerstandskraft der betreffenden oft geschwächt sind, aber
es würde natürlich sein und nötig, das mit in Betracht
zu ziehen.
Außerdem müßten die Entscheidungen so
getroffen werden, daß man bereit ist zu helfen, wo die
Wahrscheinlichkeit besteht, daß das Leiden mit dem Kriege
zusammenhängt, und nicht zu verlangen, daß der absolute Beweis geführt werden muß, daß allein dieser Zu
sammenhang Ursache des Leidens sei. Außerdem halte
ich es für eine berechtigte Forderung, daß die BeHandlung dieser Fälle öffentlich erfolgt. In diesem Sinne

muß wohl auch der Traktat zwischen Dänemark und
Deutschland gedeutet werden. Ich möchte fragen, ob
man in dieser Beziehung zu einer Verständigung gekommen ist.

Ogsaa det nye Tyskland anerkender kun vor Organisation!
Ved Sommerstævnet i Graasten tog vor Formand,
Tyskland: „Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung".
Kammerat Andresen indgaaende Stilling til den saakaldte I„Berlingske Tidende", „Flensborg Avis" og „Südtondern„Forening for forurettede krigsinvalider, samt til en af
sche Zeitung" lceses der om disse Forhandlinger folgende:
Rechtsanwalt Vogelgesang rettet henvendelse til den tyske
„De ssnderjydske krigsinvaliders Organisation under
og danske Udenrigsminister. I„Krigs-Invalidens" AugustLedelse af Redaktor Andresen-Tonder. har lige siden GenNummer er der udforligt berettet herom. kam. Andresen
foreningen i Samarbejde med en tilsvarende tysk Organiskildrede yderligere Samarbejdet med den store tyske Orsalion og i Forstaaelse med danske og tyske Statsmyndig
ganisation „Reichsbund der Kriegsbeschädigten", som var
heder gjort et fortjenstfuldt Arbejde for at bedre Krigsbleven afbrudt gennem Omvæltningen i Tyskland. Da invalidernes kaar. I den senere Tid har der imidlertid
det blev nodvendigt at faa oplyst paa kompetent Sted,
vist sig to Vanskeligheder. Den ene skyldtes, at den nahvordan Stillingen paa krigsofrenes Forforgelsesomraade
tionale Revolution i Tyskland med alle deraf flydende
udvikler sig i det nye Tyskland, optog kammerat AndreOmvæltninger maatte gore Samarbejdet usikkert.
Den
sen Forbindelsen med den nye og eneste Organisation i anden er af indenrigspolitisk Art og knyttet til en lille
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Forening, de „forurettede krigsinvalidersSammenslutning."
Uledens den siorre Forening altid principielt har afholdt
sig fra at tage politisk eller national Stilling, har den
kendte tyske Advokat Vogelgesang i Sommer paa forskellig
Maade sogt at slaa national-politisk Rlont af de „forurettedes" Forening. Der har derfor i Aar vceret noget mere
Rore om krigsinvaliderne end ellers; ikke mindst har
Folketingsmand Svensson sogt at veerne krigsinvalidernes
sande Interesser.

Hundrede Organisationer bliver til een.
krigsinvalidernes Formand, Redaktor Andresen, er
netop vendt hjem fra vigtige Forhandlinger i Verlin og
Geneve og opholder sig i disse Dage i kobenhavn for
at forhandle med Udenrigs- og Socialministeriet.
— Jeg har kun Grund til at voere fuldt tilfreds
med Resultatet af alle mine Forhandlinger, siger Redaktor Andresen. Af soerlig Interesse er det, hvad der er
sket i Tyskland. Medens vi her i Danmark siden 1920
kun har haft een forhandlingsberettiget krigsinvalideOrganisation — og dette blev atter bekroeftet af Stats
minister Stauning i Haderslev forleden, — har der i
Tyskland indtil nu eksisteret over Hundrede Organisationer. Ester den nazistiske Omvceltning er Tyskland nu
naaet saa vidt, som Danmark naaede 1920: Alle Organisationer er sammensmeltet til een, der har 1 Million
Medlemmer og Rigskansler Hitler har udnoevnt Hans
Oberlindober til «Reichsführer der Einheitsfront deutscher
Kriegsopfer" og paalagt ham, at udarbejde en ny Forsorgelseslov.
Der

slaas Bom for alle Spittelsesforsog.

Denne Lov, der ventes til April 1934 vil ogsaa faa
Betydning for Sonderjylland. Det var derfor af Vigtighed at komme til en Forstaaelse med den nye Forening
ligesom ni hele Tiden har samarbejdet med den storste
af de hidtidige Foreninger. Efter Samraad med mine
gamle tyske Venner sogte jeg derfor Forbindelse med
Oberlindober, og jeg er glad over at kunne sige, at jeg
fandt fuld Forstaaelse. Samarbejdet vil blive fortsat, og
Oberlindober er ganske klar over, at der kun kan voere
een forhandlingsberettiget Organisation i hvert Land.
Dermed er der sat en Bom for alle Splittelsessorsog og
paa at udnytte krigsinvalidesporasmaalet politisk eller
national-politisk.
Oberlindober fremsatte sine Synspunkter, for den
kommende krigsinvalideforsorg paa Partidagen i Mrnberg, og jeg kan ganske acceptere, hvad han tilstræber.
Men det vigtigste er, at der nu er sikret et Samarbejde
mellem alle kredse."
„Flensborg Avis" 11. 3. 1933.
„I Nordslesvig har man, som bekendt, kun een Or
ganisation af Krigsinvalider, der omfatter baade danske
og tyske, og hvis Formand er forhenvcerende Redaktor,
Invalidekonsulent Ar. Andresen i Tonder. I Opposition
til denne Organisation staar
en kreds af Invalider,
som kalder sig „De forurettede krigsinvalider".
For at bedre krigsinvalidernes kaar, har den nord
slesvigske Hovedorganisation staaet i Forbindelse med den
store tyske Sammenslutning „Reichsbund der Kriegsbeschädigten" der atter samarbejdede med Myndighederne.
Dette Rigssorbund er imidlertid under Omvceltningen
blevet oploft, og Tysklands talrige (over 100) krigsinvalideorganisationer er nu blevne ensrettet. Alan er end
videre gaaet i Lag med at udarbejde en ny Lov vedrorende krigsinvalidernes Stilling.
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— Med Rigssorbundets Udslettelse var ogsaa vor
Forbindelse med Tyskland afbrudt, udtaler Invalidekonsulent Fr. Andresen under en Samtale med os. Og da
netop Foreren for den nye Sammenslutning („Nationalsozialistische Kriegsopfer-Versorgung"). Rigsdagsmedlem
Hans Oberlindober havde faaet paalagt at udarbejde den
nye Rigsforsorgelseslov. var det af stor Interesse for os
at faa Forbindelse med denne Organisation og dens Leder. En saadan Forbindelse har nemlig stor Betydning
for os. idet vi er nodt til gennem de tyske Institutioner
at indhente Oplysninger, naar et Forsorgelsesandragende
skal behandles.
Efter Samraad med mine gamle kyske Venner sogte
jeg derfor Forbindelse med Oberlindober, og jeg er
glad over at kunne sige. at jeg fandt fuld Forstaaelse.
Samarbejdet vil blive fortsat, og Oberlindober er ganske
klar over. at der kun kan vcere een forhandlingsberettiget
Organisation i hvert Land. Dermed er der sat en Bom
sor alle Splittelsessorsog og paa at udnytte krigsinvalide-Sporgsmaalet politisk eller nationalpolitisk.
— Tror De. at den nye tyske Lov vil faa Betydning for Danmark?
— Loven ventes forst offentliggjort i April 1934.
For den foreligger, kan jeg intet bestemt sige; men de
Synspunkter, den tyske Organisationschef har lagt for
Dagen, kan jeg fuldtud acceptere.
Da krigsofrene i
Tyskland under det nye Styre er blevet ophojede
til Nationens forste Borgere, kan man vente, at
den nye Lov vil give dem en Del Indrommelser. I
Danmark har Behandlingen af krigsinvaliderne rent ad
ministrativt set ikke vceret den samme, som i andre Lande,
idet Danmark er det eneste Land, hvor Andragender om
Krigsinvalide-Understottelse kun kan indgives skriftligt.
Den mundtlige Forhandling er as stor Betydning, og jeg
tror, at dette vort krav maa imodekommes engang i
Fremtiden.
— Betyder den mundtlige Forhandling en Udgiftsforogelse?
— Ja, der kommer jo Rejseomkostninger til. paa
den danske Statshusholdnings Budget udgor Udgifterne
til Krigsinvaliderne dog kun 1 pEt., medens de i Tyskland er oppe paa 12.
— De har her i kobenhavn sort Forhandlinger
med Udenrigsministeriet og Socialministeriet?
— Ja. Og jeg er tilfreds med Resultatet. Jeg
tror, at man ogsaa her i kobenhavn vil vise krigsinvaliderne fuld Forstaaelse, naar der engang i Fremtiden
kunne blive fremsat Onsker om, at deres Stilling blev en
tilsvarende, som deres kollegers i andre Lande. I danske
Regeringskredse har man allerede tidligere sremhoevet
Nodvendigheden af Forandringer paa visse Omraader.

ch

-i-

Saa vidt Invalidekonsulenten. Som bekendt var der
i Sommer lidt Rore om en Aktion, som den tyske Advokat
Vogelgesang paa de „forurettede" krigsinvaliders Vegne
vilde indlede gennem det tyske og danske Udenrigsminisierium osv. Denne Aktion kan nu betragtes som loben
ud i Sandet, idet de tyske krigsofres Forer har erkendt,
at kun den store nordslesvigske Organisation kan voere
forhandlingsberettiget.

XriZsinvalicZernes ^mtsbasar paa dentralkotellet i 8snderdorZ I^ordaZ, 4. 0Z
8snc5aZ, 5. November - Xob I.odse6Ier!
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Aus Nordschleswig.
„Südtondernsche Zettung- 13. 10. 1933.

Der Verband der nordschleswigschen
Kriegsbeschädigken und die deutsche nationalsozialistische
Kriegsopferversorgung.
Aus Anlaß der großen vorbildlichen Bedeutung,
welche die Neuordnung dieser Versorgung, wie sie jetzt
durch die nationalsozialistische Einheitsorganisation in
Deutschland unter ihrem Reichsleiter. Oberlindober, in
Vorbereitung begriffen ist, auch für die Versorgung der
Kriegsbeschädigten diesseits der Grenze auf Grund der
vertraglichen Abmachungen verstärkt durch das gemein
same Fronterlebnis hat, war kürzlich der Vorsitzende des
nordschleswigschen Kriegsbeschädigtenverbandes, Redakteur Ar. Andresen, Tondern, in Verlin, um im Interesse
einer besseren Versorgung der nordschleswigschen Kriegs
beschädigten mit der neuen Reichsleitung in die notwendige engere Verbindung zu treten. Diese Absicht fand
sofort bei dem Reichsleiter das größte Interesse und Ver-

ständnis und zwar mit dem Erfolge, daß der Reichsleiter nicht nur bereit war, die Zusammenarbeit aufzunehmen, sondern auch zur besseren Sicherung des Er
folges, nur als einzige verhandlungsfähige Organisa-

tion in Dänemark den Verband der kriegsbeschädigten in Nordschleswig anzuerkennen. Nach dem, was
bis jetzt über die Grundsätze und Einzelheiten der Versorgungsneuordnung bekannt wurde, wird diese eine ganz
erhebliche Vesserstellung der Kriegsopfer zur Folge haben
und dadurch die Grundlage auch zu einer Besserstellung
der Kriegsopfer in Dänemark abgeben, zumal die dänische
Regierung selbst den Standpunkt vertritt, daß auf verfchiedenen Gebieten der Versorgung Reformen und Besserungen durchgeführt werden müssen. AM dieser Anerkennung ist nunmehr, da der Verband auch von der
dänischen Regierung anerkannt ist, ein einfacher und einheitlicher Instanzenweg über die Grenze hinweg geschaffen,
der ohne Frage die Zusammenarbeit erleichtert und dadurch auch die besten Voraussetzungen für einen Erfolg
diesseits der Grenze bietet.

Ciamacs 9. Aarsmode den ZZ.—25. September 193Z i Universitetets Aula i Geneve.
Ved Prcesidiet (staaende) Ciamacs nye President for 19ZZ/34: kam. Bozidar Nedtich-Belgrade

Ciamacs 9. Aarsmode

sig med de krigsblindes daarlige Forsorgelse i Tjekkoslovakiet.

2Z.—25. September i Geneve.

Folgende af Fagudvalget forberedte Resolutioner,
vedtoges enstemmigt af Plenarforsamlingen:

(Fortsættelse.)

Ogsaa ved dette Aarsmode skod Sporgsmaalet om
krigsofrenes materielle Forsorgelse i de enkelte Lande i
Forhandlingernes Forgrund.
Af ganske scrrlig Betydning var Forhandlingerne
i Fagudvalget for de krigsblinde, der navnlig beskæftigede

Entschließung über die Lage
der kriegsblinden im allgemeinen.
Auch im abgelaufenen Jahre konnten bedauerlicherweise keine wesentlichen Fortschritte in der Versorgung
der kriegsblinden verzeichnet werden.
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Wenn auch die Erfüllung der begründeten Sonderwünsche der kriegsblinden bei den derzeit überall Herrschenden wirtschaftlichen Verhältnissen oft unüberwindliche
Schwierigkeiten bereitet, so muß dennoch betont werden,
daß eine Reihe wichtiger Fürsorgemaßnahmen möglich
ist, deren Durchführung mit keiner oder einer kaum nennenswerten Neubelastung der Staatshaushalte verbunden
wäre.
Die 9. Jahresversammlung der Ciamac apelliert
daher an die Regierungen, die für die betreffenden Län
der entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen und verweist abermals auf die von der 6. Jahresversammlung
der Ciamac in Paris aufgestellten Versorgungsgrundsätze:
1. Eine dem Vollerwerbsunfähigen zustehende Höchstrente.
2. Eine Pflegezulage, die der Pflegeperson des Kriegsblinden den gleichen Lebensunterhalt gewährleistet,
der den kriegsblinden gesichert ist.
3. Eine Zusahentschädigung zum Ausgleich der psychischen Einbuße und Linderung des Verlustes des
Sehvermögens.
4. Ferner soll den Hinterbliebenen nach kriegsblinden
der normale Sah der Hinterbliebenenrente gewährt
werden, ohne Rücksicht auf den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Tode und der als Dienstbeschädigung anerkannten Gesundheitsschädigung.
6. Schließlich ist es die Pflicht des Staates und der
anderen öffentlichen Körperschaften, den kriegsbtinden Gelegenheit zur ausreichenden wirtschaftlichen
Betätigung zu geben, und ihnen jene Fürsorge angedeihen zu lassen, welcher der Befriedigung ihrer
durch die physischen und psychischen Folgen der Erblindung bedingten besonderen Bedürfnisse entspricht.

Entschließung über die Lage
der kriegsblinden der Tschechoslowakei.
Aus den vorliegenden Berichten über die Versorgung der kriegsblinden ist zu erkennen, daß die Forde
rungen der Kriegsblinden der tschechoslowakischen Republik nicht erfüllt erscheinen und die ihnen zurzeit gewährte
Versorgung weder den von der 6. Jahresversammlung
der Ciamac aufgestellten Versorgungsgrundsähen, noch
den wirtschaftlichen Verhältnissen ihres Landes entspricht.
Die 9. Jahresversammlung der Ciamac stellt diese
Tatsache mit Bedauern fest und appelliert deshalb an die
Regierung der tschechoslowakischen Republik, die wiederholt vorgebrachten berechtigten Sonderwünsche der tschechoslowakischen kriegsblinden wenigstens in einem in anderen Ländern üblichen Maße der Erfüllung zuzuführen.
-i-

Krigsofrenes materielle Skilling.
Udviklingen i de enkelte Lande blev indgaaende
droftet.
Folgende Resolutioner vedtoges enstemmigt af
Plenarforsamlingen.
Entschließung über
die Versorgung der Kriegsbeschädigten.
Die 9. Jahresversammlung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Kriegsopfer und
Kriegsteilnehmer verkennt keineswegs die wirtschaftlichen
und finanziellen Schwierigkeiten, denen die verschiedenen
Staaten gegenüberstehen.
Dennoch fordert die 9. Jahresversammlung gemäß
den von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft seit ihrer
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Gründung vertretenen.Grundsähen, die auch von den
Staaten anerkannt worden sind, daß das Anrecht auf
Entschädigung der Kriegsbeschädigten und Kriegsopfer,
die während des Krieges Leben und Gesundheit eingeseht und die größten Opfer gebracht haben, voll und
ganz aufrecht erhalten bleibe.
Die 9. Jahresversammlung weist ferner darauf hin,
daß diese Entschädigungen. Renten oder Zulagen bei
weitem nicht ausreichen, um den Schaden gutzumachen,
den die Kriegsopfer und Kriegsbeschädigten an Leib und
Gut erlitten haben.
Infolgedessen erklärt die 9. Jahresversammlung, daß
die Staaten nicht berechtigt sind, aus Anlaß oder unter
dem Vorwand der wirtschaftlichen und finanziellen Schmierigkeiten eine Kürzung oder gar Streichung der Entschädigungen ins Auge zu fassen, daß vielmehr diese Entschädigungen in ihrem gegenwärtigen Umfang voll und
ganz aufrecht erhalten werden müssen und überall eine
Erhöhung erfahren sollen, sofern sie zur Sicherung einer
lebenswürdigen Existenz noch nicht genügen.

Entschließung über die Frage der rentenlofen
Kriegsbeschädigten und Kriegsopfer.
Die 9. Jahresversammlung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Kriegsopfer und Kriegsteilnehme? weist auf die Entschließungen hin, die in den
früheren Jahren im Hinblick auf die Frage der Versorgung der rentenlosen Kriegsbeschädigten angenommen
worden sind.
Sie bekräftigt den Grundsah. daß ..zu der Gewäh
rung der Versorgung immer der Staat ohne jede Ein-

schränkung verpflichtet ist, dessen Staatsbürgerschaft
der Anspruchswerber besitzt. Die Versorgung und Fürsorge soll in jedem Fall alle Teile der Renten und son
stigen Leistungen umfassen, die denen gewährt werden,
die die Staatsbürgerschaft eines Landes von Geburt an
oder vor dem Kriegsereignis besessen haben".

Sie fordert deshalb die Staaten auf, den Kriegs
beschädigten und Kriegsopfern, die die Bürgschaft des
Staates erworben haben, volle Versorgung zu gewähren.
Entschließung betreffend
die tschechoslovakischen Kriegsopfer.
Die 9. Jahresversammlung der Ciamac stellt mit
Bedauern fest, daß in der tschechoslowakischen Republik
Bestrebungen im Gange sind, die soziale Fürsorge für
Kriegsbeschädigte herabzusehen. Gemäß einem Bericht
der Delegierten der tschechoslowakischen Republik, bereitet
die Regierung dieses Landes eine Gesehesvorlage vor,
nach der die Renten der Kriegsopfer in der Tschechoslowakei entweder ganz abgebaut oder gekürzt werden sollen.
Unter der Wirtschaftskrise, die auch die tchechoslovakische Republik betroffen hat, leiden die in sozialer Hinsicht schwachenkriegsopfer am allermeisten. Nach Kürzung oder gar
nach Abbau der niedrigsten Renten, wären die Kriegsbeschädigten in der tschechoslowakischen Republik dem
größten Elend ausgesetzt.
Die 9. Jahresversammlung ist der Ansicht, daß die
Kriegsbeschädigten die größten Opfer für die Menschheit
gebracht haben, und daß es ihnen nicht zugemutet werden
kann, noch größere Leiden auf sich zu nehmen als bisher.
Im Namen der drei Millionen Kriegsbeschädigten
und Kriegsteilnehmer, die in der Ciamac vereinigt sind,
ruft die Jahresversammlung die Regierung der tschecho
slowakischen Republik auf, von einer weiteren Verschlech-
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kerung der Lage der Kriegsopfer in ihrem Lande Ab
stand zu nehmen.

Det nye Präsidium.
Ved Aarsmodets Afslutning valgtes det nye Prcefidium for Aaret 1933/34. Der valgtes til President:
Bozidar Neditch-Jugoslavien. til Vicepræsidenter: Hans
Hirsch-Osterrig. Rene Cassin-Frankrig og Mihai Vagaunescu-Rumcenien.

Bestyrelsesmoder.
Foran og efter Aarsmodet afholdtes der Bestyrelsesmoder. Bestyrelsen forberedte Aarsmodet, vedtog en Veslutning om Optagelse af en fransk krigsofferorganisation
og behandlede forskellige interne Sporgsmaal.

Skort Afruskningsstcevne
i Geneve, den 15. Oktober 1933.
Henderson opfordrer til at fortscette Arbejdet
for Freden med fornyet Energi.
Dagen for Asrustningskonferencens Arbejdes Genoptagelse, afholdtes der et stort Asrustningsstoevne i „Salle
de la Reformation" i Geneve.
Initiativet til dette Stcevne var taget af Lord Cecil
og afholdtes af de i Geneve repræsenterede store internationale Organisationer.
Der holdtes Taler af: Lord Cecil, William Martin
(tidl. Redaktor ved »Journal de Geneve"), Fru de Palencia (Spaniens Delegerede ved Folkeforbundet, som
repræsenterede kvindernes Organisationer med ca. ^Milli
oner Medlemmer) og Ciamacs tidl. Prcesident, Henri
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Bestyrelsen modtoges forud for Aarsmodet i Folkeforbundet af Folkeforbundsraadets Prcesident, den norske
Statsminister Mowinkel og Folkeforbundets Generalfekretcer Avenol;
i det „Internationale Arbejdsbureau" af Bureauets
President Butler paa hjertelig Maade; der udtaltes den
storste Interesse for Ciamacs Bestræbelser.
Ester Aarsmodets Afslutning modtog Afrustningskonferencens Prcesident, Arthur Henderson, Ciamacs
nye Präsidium.
Ogfaa Henderson udtalte sin varmeste Sympati for
krigsofrene og for Ciamacs Arbejde.
ration bei dieser Kundgebung und sind von der Wichtig
keit seiner Intervention in Genf überzeugt.
Die Verbände der Ciamac werden sich nach wie vor
zu einem gemeinsamen Bemühen zusammenschließen, um
den Weltfrieden und als seine Vorbedingung die Abrüstung sicher zu stellen.
Der Vorsitzende.

*

„Foreningen for fonderjydske krigsbeskadiaede oa Faldnes
Efterladte", Hovedbestyrelsen.
„Verein der nordschleswigschen Kriegsbeschädigten
Kriegerhinterbliebenen", Der hauptvorstand.

und

«Der Verband der nordschleswigschen kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen als Verband eines
Grenzlandes mit all seinen besonderen wirtschaftlichen
und politischen Nöten erklärt seine grundsätzliche Zustimmung zu einer Entschließung, die im wesentlichen folgende
Punkte fordert:
1. Moralische Abrüstung.
2. Abschluß eines Übereinkommens, das die Gleich
berechtigung und die Sicherheit aller Völker gewährleistet.
3. Abschaffung der ..Angriffswaffen", einschließlich der
Luftwaffen.
4. Wesentliche Herabsetzung der Rüstungen und die Beschränkung der Militärausgaben.
5. Ständige Kontrolle der Rüstungen, ihrer Herstellung
und ihres Vertriebes.
Der Verband begrüßt die Aktion des Organisations
komites der Kundgebung für die Abrüstung in Genf,
den 15. Oktober 1933 und seine Bestrebungen zu Gunsten
des Friedens. Wir begrüßen ferner unseren Kameraden
Henri Pichot als berufenen Wortführer der Kriegsgene-

*

Fr. Andresen.

Ara Afrustmngskonserencens President, Arthur Henderson, har vor Formand herefter modtaget folgende
Skrivelse:
Societe des Nations
Conference pour la reduction et la limitation des armements.
League of Nations
Conference for the Reduction and the Limitation of
Armaments.
Hotel de la Paix.
Geneva, 18 th. October 1933.

Pichot-Frankrig.
Stoevnets soerlige karakter fremhævedes derved, at
der var udbedt Budskaber til Fordel for Afrustningen
fra alle kredse i hele Verden, som beskoeftiger sig med
Sporgsmaalet. deriblandt Ciamacs Organisationer.
Foranlediget heraf fremsendtes folgende Budskab fra
vor Organisation til Stcrvnets Organisationskomite:

5

Dear Sir.
I write to thank you for your urgent message on
the subject of Disarmament.
I would like to repeat to you what I faid to the
Deputation which I received from the great Internatio
nal Disarmament Demonstration that met in Geneva
on October 15 th. Iassured them that. in my opinion, the
very gravity of the present situation made it more than
ever essential that the Conference should go on. that the
Covenant and the Paris Pact should be upheld, and
that a genuine Disarmament Convention should be drawn
up.
Disarmament is possible only on the basis of the
collective peace system, of which the League of Nations
is the foundation. We cannot allow world law and
order to be undermined, for only by opholding the peace
system of the League, can we, in the end, get real disarmament and make peace fecure.
I trust therefore that you will continue with greater
energy than before, to urge upon governments and
public opinion the necessity for Pressing on with our
work for disarmament until succes shall be achieved.
Zours sincerely

Arthur Henderson,
President.
Folkeforbundet.
Afrustningskonferencen.

Fredshotellet.
Geneve, den 18. Oktober 1933.

koere Herre!
Jeg skriver for at takke Dem for Deres indtrængende
Budskab med Hensyn til Afrustningen.
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Jeg vil gerne gentage overfor Dem, hvad jeg sagde
til den Deputation, som jeg modtog fra den store internationale Afrustningsdemonstration, der afholdtes i Ge
neve den 15. Oktober. Jeg forsikrede dem, at efter min
Mening gjorde den store Alvor i den ojeblikkelige Situation det mere end nogensinde for nodvendigt. at konferencen
skulde fortscette, at Eovenant og Pariser Pagten skulde
opretholdes og at en virkelig Asrustuingsoverenskomst
skulde opstilles.
Afrustning er kun mulig paa Basis af det kollektive
Fredssystem, for hvilket Folkeforbundet er Grundlaget.

Rr. 8

Vi kan ikke tillade at Verdenslove og Verdensordenen
bliver undermineret, thi kun ved at opretholde Forbundets
Fredssystem, kan vi til sidst faa en virkelig Afrustning
og sikre Freden.
Jeg stoler derfor paa, at De vil fortscette med storre
Energi end for. at gore Nodvendigheden for Fremskyndelse af vort Arbejde for Afrustningen goeldende overfor
Regeringerne og den offentlige Mening, indtil et lykkeligl Udfald opnaas.
Deres hengivne
A r thur Henderson. President.

Hovedbestyrelsesmsde Sondag, den 29. Oktober 1933
i Andreas Hansens Gcestgwergaard i Tinglev
Dagsorden:
1. Formandens Beretning.
2. Aktion Vogelgesang.
3. Hovedkassererens Beretning om Foreningens okonomiske Stilling, jfr. § 14 i Centralforeningens
Vedtoeger.
4. Droftelse angaaende Henvendelse til
a) de sonderjydske Rigsdagsmcend;
b) Invalidencevnet;
om en mundtlig Forhandling om Forsorgelsesproblemet.
5. Eventuelt.
Modet begyndtes om Formiddagen kl. 9. Samtlige Medlemmer var tilstede. Formanden, kam. AndresenTonder, bod Velkommen og rettede en soerlig Velkomst
til Kam. Hartkopf-Logumkloster, der efter sit lange Syge
hus- og Sanatoriumsophold nu gloedeligvis igen kan
deltage i Foreningens Arbejde.
Herefter bragte Andresen en Hilsen fra vor gamle
Ven og kam. Christoph Pfändner, ..Reichsbunds" Formand, med hvem Andresen havde voeret sammen under
sit Ophold fornylig i Berlin.
Punkt 1.
Andresen aflagde derefter udforlig Beretning om
alle de forskellige Forhandlinger han havde fort om Forsorgelsesprobtemet med: Socialministeriet, Udenrigsministenet, det tyske Gesandtskab i Kobenhavn, det danske
Gesandtskab, Auswärtiges Amt, Reichsarbeitsministerium
og last not least med kam. Hans Oberlindober, Führer
der Einheitsfront Deutscher Kriegsopfer, Berlin, samt i
Ciamac i Geneve.
kam. Andresen omtalte den Forstaaelse og Interesse
han havde modt for Problemet om de nordslesvigske krigsofres Forsorgelse i sin Helhed og for de soerlige Groenselandsvanskeligheder. Der er alle Steder — baade paa
dansk og tysk Side — den bedste Vilje til Stede for at
hjcelpe med til at opnaa en fornuftig og forsvarlig Ordning af hele dette vanskelige Problem.
kam. Oberlindober udarbejder for Tiden den nye
tyske Forsorgelseslov, som ventes sat i kraft til 1. April
1934 og som vil bringe store og indgribende Forandringer
i den tyske Forsorgelse. Sporgsmaalet „versorgungsgerichtsbarkeit" blev indgaaende droftet og det viste sig, at
der hersker fuld Overensstemmelse mellem Oberlindober
og Andresen i deres Synspunkter om dette Sporgsmaal.
Den nu bestaaende „Versorgungsgerichtsbarkeit" vil blive
afskaffet og det er interessant at konstatere at der i

Tyskland vil blive indfort ..Spruchinstanzen" i Lighed
med „Invalidenoevn" og „Invalideraad", men med offentlig. mundtlig Forhandling og en for krigsofrene guustigere Sammensætning.
Kammerat Oberlindober udtalte sin Gloede over, at
der nu kunde komme et Samarbejde i Gang mellem den
nye tyske Organisation og Organisationen i Danmark;
han kunde kun onske, at Samarbejdet maatte blive lige
saa godt som det havde vceret mellem „Reichsbund" og
den danske Organisation.
Der er ingen, der har storre Forstaaelse for den
Skade, der tilfojes krigsofrene gennem Splittelsesbestrcebelser end Kam. Oberlindober, thi det var jo ham der
havde „gleichgeschaltet" alle de mange tyske Organisationer
som desvoerre saa ofte bekoempede hinanden gensidig.
Oberlindober viste fuld Forstaaelse for Situationen
i vort Groenfeland og tog fuldkommen Afstand fra Rechts
anwalt Vogelgesangs Indblanding i krigsofrenes For
hold og fra den saakaldte Forening for „forurettede" og
erkloerede sig villig til ogsaa at hoevde dette Standpunkt
overfor den kyske Rigsregering.
Det praktiske Samarbejde mellem de to Organisati
oner blev straks paabegyndt, idet kammerat Andresen fik
Lejlighed til at drofte vanskelige Sporgsmaal om Anerkendelse af krigstjenestebeskadigelse (Tuberkulose, Lungelidelser, kroest, Nervelidelser) med N.S.K.O.V.'s soerlige
medicinske Sagkyndige Generalarzt Dr. Slawyk, og Lederen af den socialpolitiske Afdeling kammerat Wnttke.
Det er jo indlysende, at man i Tyskland gennem krigen
og gennem Beskæftigelse med Hundredetusinder af krigsinvalider har en storre Erfaring end her hos os i Danmark.
Af „Reichsleitung der N. S. k. O.V." var ved de
forte Forhandlinger yderligere til Stede: kammeraterne
Major Sembach, Weiler, og Pressechef Dr. Dick. kam.
Dr. Dick kendte noje det nordslesvigske Forsorgelsesproblem. Han havde beskoeftiget sig indgaaende med det
allerede i 1930, og i sin Tid fort en Del korrespondance
med kam. Andresen i Anledning af. at han har udgivet
et Voerk om krigsofrenes Forsorgelse i alle Lande. kam.
Dr. Dick er en af de bedste Sagkyndige, der findes paa
dette Omraade. —
Hovedbestyrelsen paahorte kammerat Andresens Redegorelfe med storste Opmærksomhed, og godkendte Beretningen enstemmig. Der udtaltes en hjertelig Tak til Formanden for den energiske og taktfulde Maade, hvorpaa
han varetager de sonderjydske krigsofres Interesser.
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punkt 2 er afgjort gennem punkt 1.
punkt 3 toges til Efterretning.
punkt 4 Formanden bemyndiges kil at troede i For
handling med de sonderjydske Rigsdagsmcend og med Formanden for Invalidencevnet for at opnaa en mundtlig Droftelfe.
punkt 5 Der bevilligedes en Del Understottelser af
Blomsterfondens Midler og behandledes en
Del indre Anliggender.
Modet varede med Afbrydelse ved en kort Middagsxause, til kl. 3 l/Z Eftermiddag, og var helt igennem prceget af den gode kammeratskabsaand der hersker indenfor
Hovedbestyrelsen.
H. ^

Vognyt.
krigen, som jeg saa den!
Jeg er glad for ak have lcest Smedemester Callesens
Bog om sin krigsrejse, en Menig-Mands Beretning, om
hvad han saa.
Der skrives et Sted i Bogen folgende:
„Denne koretur formede sig helt anderledes end paa
Vejen gennem Tyskland. Der var en bestemt Ro i Jernbanekupeerne, alle vidste vi Rejsens Maal: maaske er det
sidste Gang, vi er med. Hvem af os vil blive derude i
Frankrigs Jord? hvem af os skal lemloestes eller tages
til Fange? Der er Gudskelov ingen, der ved det. Men
eet ved vi: Vi kommer langtfra allesammen igen."
Naar man loeser disse Ord, saa glider vore Tanker
ud til de Timer, vi alle har oplevet. Rejsen til Fronten.
Vi vidste, at mange as os maatte blive derude, vil det
blive dig eller mig, kammerat, eller hvem, det vidste
vi ikke.
Jeg vil gerne anbefale alle, som har Lejlighed dertil. at loese Bogen.
^ Kch„,idt.

Hans OberlilKäoker
keickskükrer 6er Tinkeitstront ^eutscker Kriegsopfer

Einhalb Zahr kein arbeitsloser Kriegsbeschädigter mehr
Fra Tyskland:
..Südtondernsche Zeitung", den 12. Oktober 1933.

Arbeitsbeschaffung für Kriegsbeschädigte.
B e r l i n . Der preußische Minister des Innern weist
anläßlich der Veröffentlichung eines Rundschreibens des
Reichsarbeitsminisiers betreffend Arbeitsbeschaffung für
Kriegsbeschädigte alle Leiter der Behörden der inneren
und allgemeinen Verwaltung, der Gemeinden und Gemeindeverbände darauf hin, daß er erwarte, daß sie sich

persönlich um die Einstellung arbeitsfähiger Kriegs
beschädigter in ihre Verwaltung, die unterstellten Betriebe und die Betriebe der freien Wirtschaft bemühen.
Es müsse erreicht werden, daß alle arbeitsfähigen Kriegsbeschädigten einen angemessenen Arbeitsplatz erhalten.
Die sich hieraus u. a. ergebenden Mehraufwendungen

müßten bei aller Anerkennung des Strebens nach
einer möglichst sparsamen Verwaltung im Interesse
derer, die ihre Gesundheit für das Vaterland geopfert
haben, getragen werden. Den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit der Kriegsbeschädigten ersucht der ZNinister im
engsten Einvernehmen mit den Hauptfürsorgestellen und
der RS.-Kriegsopferversorgung zu führen.
Wie der „preußische Pressedienst der NSDAP."
meldet, haben die Oberpräsidenten und die dem Minister unmittelbar unterstehenden Dienststellen bis spätestens
zum 25. November 1933 zu berichten, wie viele Kriegsbeschädigte neu eingestellt sind, und wie groß die Zahl

der noch nicht beschäftigten arbeitsfähigen Kriegsbeschä
digten ist. Den Oberpräsidenten sind die erforderlichen
Unterlagen bis zum 20. 11.. den Regierungspräsidenten
bis zum 15. 11. 1933 vorzulegen. Für die staatlichen
Polizeiverwaltungen sind die Angaben getrennt nach
Innen- und Außendienst zu machen.
-i-

-!-

„ F l e n s b o r g A v i s " , den 19. Oktober 1933.

krigsinvalider i Magistratslogen.
Orkester- og Teaterkommissionen har vedtaget,
Fripladserne i Magistratslogen i Fremtiden stilles
Raadighed for krigsinvalider.

at
til

120 Biler i een Rcekke.
Et stort Antal krigsinvalider og Efterladte foretog
i Sondags en Udflugt til Slesvig og Satrup — 120 flensborgske Bilejere havde stillet deres Vogne til Raadighed,
samtidig med at de selv overtog pladsen ved Rattet.
Det lange Biloptog vakte selvfolgelig stor Opsigt, hvor
det kom frem. 120 Biler i een Rcekke er jo ikke nogen
Hverdags-Begivenhed. I Satrup samledes man omkring et kaffebord, og der holdtes Taler af Lederen af
det nationalsozialistiske Motorkorps, der havde arrangeret
Udflugten, og Raadmand Christoph, Flensborg.
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Fra Frankrig.

kebanäling

af (ZiZt, Iscliiss, Nu8kel-, I^ecl- oZ KnoZleliäel8er. LIektri8ke
I^8bsäe, ^s8ssZe oZ 8)?ZeZ)?mns8tik efter I^seZeoräinstion.
^eälemmer af ^oreninZen for KriZ8be8ksäiZeäe p. p. oZ
äere8 pssrorenäe, bvor Invsliäenssvnet eller LyZeks88en
ikke yäer noZet VeäerlsZ for ovensnforte I^iäel8er, ksn veä
^orevi8ning af äere8 Neälem8bog fss Lebsnälmöer efter
Aftsle.
- I^seZesutori8eret ^sssor -

De knuste Ansigters Parade.
Tidlige Morgenvandrere paa Ehamps Elysees i
Paris oplevede et sorgeligt Syn, der genkaldte Verdenskrigens Gru: de knuste Ansigters parade. Det er de
Krigsinvalider, der fik Ansigterne skamferede ved Skud,
Granatsplinter eller paa anden Maade, et sorgeligt og
uhyggeligt Syn. Mange af dem viser sig aldrig offent
lig, men een Gang om Aaret kommer disse Ulykkelige
frem fra deres Skjulesteder i Storbyen eller rundt om
fra Frankrig for at vise den ukendte Soldat 2Eren at
tcende Flammen under Triumfbuen, der holdes i Brand
af krigens Veteraner efter et bestemt System. Mange
af dem bar Masker, andre bar deres grufuldt vansirede
Ansigter ubedoekkede.
Den triste Skare samledes Kl. 6 om Morgenen i
Triumfbuens Skygge, alle stillede sig op omkring Graven,
og den evige Flamme, der for et Ojeblik var slukket, blev
tcendt, medens Hovederne blottedes. Aaa Timer efter
var de knuste Ansigter forsvundne som Skygger i Stor
byens skcermende Favn.

I

7lr. 8

^^^sffst^34

telefon 480

^ ZuvMekonfulenttonlorel for Haderslev vy og Aml Z
°

Jomfrustien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

Z
o

?äer LriZsinvaüäer ox kslänes Ltterlaäte
xratis VejleämnZ oZ kaaä i kentessxerm.m.

o

°

kontorkid 9-12 og 2—4, Lordag. 9—12

8

lnvalidskonzulsntkontorst ior Isndsr
5sn<isrzar!s 22 > Islekon 133

°

oz 6mt

^5cler XriZsinvalicäer oZ kalcines Lkterlaäte
Zratis VejleclninA 0Z
i I^entesaZer m.ln.

Haderslev Afdeling

Kontortirl 3—12 oz 2—^», l.sr<laz, 3—12

Meddelelser.
Medlemsmode afholdes Onsdag, den 8. November
1933, Aften kl. 8 paa Amtsbanegaardens Restauration,
Jomfrustien.
Dagsorden:
1. Protokoloplcesning.

2. Regnskab

til 59? 0A en 5 personers Oal^Iancl-VoZn
solder kor Osren til OaZens killiZste kriser

L^ture 1 Krone

fra Bortlodningen

og Sommerstævnet i Graasten fremlcegges.
angaaende Julefesten. 4. Eventuelt.

I^anA e l ^ u r e e k t e r O v e r e n s k o m s t

3. Drsftelse

Hans Uetersen, L^'erAAS<äe 25

Om talrigt Deltagelse beder.

Bestyrelsen.

Hleääelelse tra Invsliäensevnet.

Vekendtgorelse.
Grundet paa, at Invalidekonsulenten for Haderslev
By og Amt i November Maaned er indlagt til Behandling paa Finsens Lysinstitut i kobenhavn er Invalidekonsulent-kontoret indtil videre kun aaben om Eftermiddagen. Invalidenoevnet vil i den Tid lade afholde
to konsultationer om Ugen i Haderslev, nemlig Mandag
og Torsdag Eftermiddag.

Konsultstion for militsers Invsliäer oZ sssäsnnes efter
ladte ssmt kientesnssZere vil af en UäsenäinZ frs I ^seVnets
Kontor j I^oVember jVlssneä l9ZZ blive sfbolät i:
ttsäersleV, ^mtsbsne^ssräen,
äen 2., 9.. 16., 23. og 30. Kl. 14»«
^sbenrss, S^Zeksssens Konkor, 8t. potteZsäe 6,
äen 7., 14.. 21., og 28. Kl. 143».

Konsultationer afholdes som scedvanlig paa Invalidekonsulent-kontoret paa Iomfrusiien, ved Amtsbanegaarden.

I'snäer, ^mtsbuset» äen 10. oZ 24. Kl. 14 16.
UnzleV, l'inZleVkus, äen 17. Kl. 16^.

Trækningsliste ved Bortlodningen

I^oZumkloster, Hotel KoMl, äen 8. Kl. 142«.
I'oktlunä, k^rosck' ttotel,

Lordag, den 14. Oktober 1933.
1. Gevinst 3415
2.
„
2223
3.
,.
1320
4.
..
2739
5.
.,
2256

6. Gevinst 2893
7.
..
1493
8.
..
1696
9.
..
75
10.
..
1657

11. Gevinst 1981
12.
1325
13.
..
198
14.
..
2061
15.
2442

Gevinsterne maa afhentes paa Invalidekonsulentkontoret, Jomfruftien 13 (Amtsbanegaarden), inden den
10. November 1933.
Foreningen for fonderjydske krigsbeskadigede
og Faldnes Efterladte
Haderslev Afdeling.

äen 15. Kl. 14«<>.

koääing, Hotel I?otläing, äen 4. Kl. 16»<>.
Invsliäer oZ efterlsäte, samt kentesnssZere, 8vm sn8ker
st Zsre VruZ sf äi88s Konsultslioner, mss senest 2 OsZe inäen
äen Osto, pss bvilken äe sZter st Zive ^oäe, meääele Invsliäenssvnet i ZsnäerborZ, til bvilken Konsultation äe sZter st
Zive ^säe, for st Veäkommenäe8 ^kter ksn blive meäbrsZt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä bvilke <ler ikke er ^ejliZbeä
til st blive IseSeunäersoSt — sfboläes kun, for sssviät I^sevnet
rettiäiZt moätsZer ^nmeläelser til ssmme.

.Krias-Hnoaliden" redigeres af Ir^ Andresen. Tsnder, Ssndergade ZZ. Telefon 1SS;
Eftertryk af .Lrigs-Znvaliden" med kildeangivelse er tilladt.

Inva1i6eneevnet.
udtommer een Gang maanedlig. og koster IS Sre pr. Eksemplar.
Trykt i Z. C. Eggerts "Bogtrykkeri, Ssnderborg. Te efon

AnYb'Invaliden
>
^<"F^>fKM1 Medlemsblad
for Foreningen for ssnderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
10. Aargang

Sen 1. December 13ZZ

Nr. S
Ara Hovedbestyrelsen

Fcellesmsdet
mellem Invalidenoevnet og Hovedbestyrelsen afholdes
Fredag, den 1. December 1933 i Invalidenoevnets nye
Lokale i Sonderborg.
Fællesmodet imellem de ssnderjydske Rigsdagsmand
og Hovedbestyrelsen vil antagelig blive afholdt i Begyndelsen af December i kobenhavn.
I begge Forhandlinger vil hele Forsorgelsesproblemet blive Genstand for en indgaaende Droftelse.

Zorsorgelsesproblemel i Zolkelingel.
Det kommunistiske Parti, har den 16. d. Al. fremsat
det af Folketingsmand Arne Munch Petersen ved Delegeretmodet i Tinglev i April d. A. bebudede ændrings
forslag, som har folgende Ordlyd:

Aorslag til Lov om A5ndringer i Lov om
Aorsorgelse af mittlrere Invalider og saadannes Efterladte i de ssnderjydske Landsdele.
§ i.
Som § 4 indfojes: Invalide- og Efterladteforsorgelsen
i Henhold til denne Lov fastsattes i kroner. Dog ydes
der, naar kronekursen ligger lavere end Normalkursen
i Forhold til kursen paa tyske Mark et Tilloeg i Forhold
til den Procent, hvormed kronekursen ligger under det
normale i Forhold til Mark.
8 2.
§ 8, Stk. 2 affattes saaledes:
Tilloeget udgor aarlig ved en Invaliditet paa:
330/0 400 kr. 400/0 480 kr.
500/0 600 kr.
600/0 720 kr. 660/0 800 kr.
750/0 900 kr.
800/0 960 kr. 900/0 1080 kr. 1000/0 1200 kr.
§ 21 b) og d): Ordet „oegte" udgaar, hvorved For
skellen mellem oegte og uoegte Born falder bort.
§ 4'
§ 23 affattes faaledes:
Enkeforsorgelsen udgor aarlig kr. 1200. Bornefor-

forgelfen udgor aarligt naar Moderen er i Live, for det
forske Barn 400 kr. for hvert yderligere Barn 300 kr.
For foroeldrelofe Born udgor Borneforsorgelsen aarligt
for hvert Barn 600 kr.
§ 5.
§ 24 bortfalder.
§6.
§ 25, Stk. 1 affattes faaledes:
Foroeldreforforgelsen udredes under Hensyn til det
okonomiske Tab, Invalidens Dod har forvoldt Foroeldrene
og udgor som Maksimum det i Henhold til Regler om
Aldersrente for 65aarige fastsatte Aldersrentebelob med
Tilloeg af 250/0.
8
8 37, Stk. 1—2 affattes faaledes:
De i ncervcerende Lov noevnte Forsorgelser m. m.
samt Sygehjoelp fastfoetkes til Udbetaling af Invalidenoevnet.
Invalidenoevnet, der har Soede i Sonderborg, bestaar
af 5 Medlemmer. To af disse voelges af „Foreningen
for krigsbeskadigede og faldnes Efterladte", en af Organi
sationen for de Invalider, der foler sig forurettigede, to
beskikkes af Socialministeren. Af disse to skal den ene
voere en fonderjydfk Loege, som har deltaget i krigen, og
som godkendes af Invalidernes Organisation.

8 8.

8 37 sidste Soetning udgaar.
8 9.
8 38 affattes saaledes:
Andragender skal altid indkaldes til Invalidencevnets
Forhandlinger. Disse er offentlige, medmindre Andrageren forlanger Dorene lukkede.
Alle Akter, ogfaa de faakaldte Internakter, skal voere
tilgængelige for Tloevnets Medlemmer faavel som for
Andrageren. Andrageren kan lade sig reproesentere ved
en Befuldmægtiget. Invalidencevnets Afgorelfe kan ikke
paaankes.
8 10.
I 8 39, 41, 42 udgaar Ordet „(og) Invalideraadet".
8 11.
I 8 39 tilfojes som Stk. 3:
Dog kan alle som foler sig forurettigede ved tidligere
trufne Afgorelser af Invalidenoevnet eller af det nu ophcevede Iuvalideraad i kobenhavn, inden 3 Maaneder
fra denne Lovs Ikrafttræden kroeve deres Sag genopta
get til fornyet Provelfe. Dersom Invalidenoevnet forhojer

Side 74

„Krigs-Invaliden-

deres Forsorgelse eller yder dem Forsorgelse, mens den
tidligere er blevet dem noegtet, faar dette tilbagevirkende
Kraft i Henhold til § 12, Stk. 2, idet der udbetales dem,
hvad de har til Gode efter de Satser, som har vceret
gceldende i den forlobne Periode.
8 12.

Disse Abndringer troeder i kraft straks.
Hertil skriver Flensborg Avis' kobenhavnske Medarbejder:

Krigsinvaliderne i Nordslesvig.
For nogen Tid siden udtalte Invalidekonsulent
Ar. Andresen, Tonder, overfor „Flensborg Avis« i en
Samtale om de nordslesvigske krigsinvaliders Stilling, at
han haabede, der snart kunde tilvejebringes en Nyordning
af de bestaaende Regler, isoer med Hensyn til offentlig
Afgorelse af Andragender.

Salagnac
en By bygget for krigsinvalider.
Storslaaet og dristigt socialmedicinsk Eksperiment
i Frankrig.
Inorsk „Arbejderbladet" finder man folgende interessante Artikel, skrevet af Lars Evensen:
Der er nu gaaet 15 Aar, siden Verdenskrigen slut
tede, men endnu findes der rundt om i de tidligere krigsforende Lande Titusinder af Mennesker, som deltog i krigen
og, som blev odelagt for hele Livet. Disse har som
oftest sluttet sig sammen i Organisationer, der kan ove
Pres paa Statsmagten til Fordel for disse Ulykkelige, og
sikre dem en nogenlunde menneskelig Tilvcerelse.
I Frankrig findes der saaledes bl. a. en Organisation af krigsdeltagere, som toeller ca. 113000 Medlemmer, der i stor Udsiroekning lider af Brystsygdomme eller
Tuberkulose, eller de er odelagt af forskellige Gasarter.
Denne Organisation har udfort et glimrende Arbejde for
at hjoelpe sine Medlemmer.
Et af denne Organisations storsie Foretagender er
Opfsrelsen af et helt nyt Bysamfund, Salagnac,
et kombineret Arbejds- og kursted, hvor de Syge for
Storstedelens Vedkommende faar Lejlighed til at bo sammen med deres Familie og arbejde i den Udstrækning,
deres Fysik taaler det.
Salagnac er beliggende i det tidligere sumpede og
malariahoergede Distrikt Dordogne, nord for Bordeaux.
Det er i Dordogne, at man har fundet de celdste Spor
af vore Forfcedre, der har ridset deres Historie ind i
Fjeldvæggene. Ca. 30 km herfra er det Salagnac bygges. Terroenet er ved Drcening og andet Jordkultiveringsarbejde gjort anvendelig til den storslaaede Plan, som
her realiseres.
Paa en Sydskraaning er den nye By rejst med alt,
hvad der horer til et moderne Bysamfund. Overst paa
Toppen ligger Elektricitetsværket, som foruden at skaffe
Lys ogsaa gennem Varmtvandsledninger leverer varmt
Vand og den sornodne Varme. Et Drivhusanlceg faar
ogsaa sin Opvarmning herfra.
Nedover paa Skraamngen ligger Familieboligerne.
De allerfleste er To-Familiehuse, indrettet med alle
mulige sanitoere og Sundhedsforanstaltninger for Oje, Lys
og Sol i alle Vcerelser, store Verandaer osv., egne Sove-
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Nu har kommunisterne i Folketinget stillet et Forstag. i hvilket de blandt andet gor sig til Talsmcend for
at faa gennemfort dette Onske. Naturligvis vil Rigsda
gen ikke gaa med til det stcerkt agitatorisk prcegede kommunistiske Forslag; men dermed vil Partierne selvfolgelig
ikke udtrykke, at Invalidernes nuvcerende Stilling er, som
den skal vcere. Tvoertimod, det er i vide kredse en kendt
Sag. at man i den danske Administration af krigsinvalideanliggender holder sig for stcerkt til Paragrafferne.
En Reform er absolut nodvendig.
Det er sikkert ud fra denne Tankegang, at der i den
ncermeske Fremtid vil komme en Forhandling i Stand
mellem de sonderjydske Rigsdagsmoend, det tyske Mindretals Repræsentant, Pastor Schmidt og Socialminister
Steincke.

vcerelser til de Syge, Haveanlceg ved hver Villa. Alle
er byggede i den mest moderne og praktiske funktionalistiske Stil.
Der er det store Ungkarlehotel, bygget i 6 Etager,
med 210 Vcerelser, alle med Balkon. Den oversie Halvdel
er trukket tilbage, saaledes at Taget paa den nederste Halvdel
danner en glimrende Taghave med Grcesplcener og
Blomsteranlceg. Hotellet er sprcengt ind og ned i en
Klippevceg, og for ak bevare Mindet om det store Arbejde, der her er udfort, har man ladet en stor klippeblok skaa tilbage i Hotellets Forhal. I denne kolossale
Bygning har man ogsaa Modesale, Lcesevcerelser o. l.
Det nye Hospital vises frem med fuldt ud berettiget
Stolthed. Det er ikke faa meget beregnet paa de Brystsyge, som efter Planen skal have deres voesentlige Pleje
i Hjemmene, men paa de almindelige Sygdomstilfælde i
i det nye Bysamfund. Sygehuset er tiptop moderne, og
den udvalgte Overlage, Forestier, er sammen med Arki
tekterne ansvarlig for det prægtige Bygningsvcerk. Man
bemoerker, at der er Altaner paa Solsiden i alle Etager.
Sygevcerelserne er hovedsagelig Enevoerelser og to Vcerelser har fcrlles Altan, hvor Sygesengene kan kores ud.
En prcegtig Handelsbygning danner Afslutningen paa
denne Del af Byen.
Her skal Byens Indbyggere kunne kobe alt hvad de
har Brug for i det daglige Liv. Forovrigt gaar det i
Stormtempo med Gadeanloeg, Ledninger, Planering og
Parkanloeg. Byparken er forsaavidt foerdig med sine
Ploener og Blomsterbede, og de celdre Trceer er her indfattet paa den smukkeste Maade i det nye Parkanloeg.
I Forbindelse med Parken anlcegges en Sportsplads,
Tennisbaner og meget mere.
I lidt Afstand fra selve Byen- med Sportspladsen
imellem, ligger Arbejdsstederne. Det er Hensigten her at
forarbejde det mest mulige af alt det, som Byen har
Brug for, og saaledes at der bliver taget Hensyn til. at
det ikke er helt raske Mennesker, der skal arbejde her.
Der er taget alle Forsigtighedshensyn, og Arbejdsprcestationerne og Arbejdets Art er tilrettelagt med Henblik
paa den enkeltes Fysik. Forelobig er der bygget Trykkeri, Snedkervcerksted og Tekstilfabrik. Der skal ogsaa
bygges et Andelsslagteri.
Man regner med at faa Omegnens Vender med i
dette Foretagende.
Om det lykkes, er ikke sikkert, da Bonderne i Omegnen hidtil har stillet sig temmelig afvisende. Til Ar-
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bejde med Fremstilling og Omscetning af Levnedsmidler
skal kun beskoeftiges helt raske Mennesker.
Finanseringen af denne storslaaede Plan er gennemfort ved, at den omtalte Organisation ved en langvarig
Propaganda opnaaede et Laan hos den franske Stat
paa 60 Millioner Francs. Byens Indbyggere skal betale
scedvanlig Husleje, og denne er skor nok til den videre
Administration. Planens Hovedsormaal er at skaffe de
Syge passende Arbejde og Bolig under fuldt betryggende hygiejnske Forhold. Ved at de paa denne Maade
saar Arbejde og Fortjeneste ved Siden af deres Invalidepension, kan der skaffes dem en fuldt ud menneskelig
Tilvoerelse.
Lederen af Organisationen og den dristige Plan
er for Organiseringens Vedkommende M. Delsuc, der
selv er krigsinvalid og har staaet i Spidsen for Organi

sationen lige fra 1919—20, da de tuberkulose krigsin
valider gjorde Revolte paa Grund af daarlig Behandling.
Han er en Ildsjcel, der helt og fuldt gaar op i sit Arbejde og aldrig bliver troet af at rydde de Hindringer af
Vejen, der opftaar for hans Plans Gennemforelse. Ved
Siden af ham staar Socialmedicineren Foreskier, der er
velkendt for sin Virksomhed for ak faa forbedret de
samfundshygiejnifke Forhold forskellige Skeder i Frankrig.
Han blev i sin Tid paa dette Omraade noesten for virksom for de franske Myndigheder og blev anbragt i Folkeforbundet, men nu har han fundet et naturligt Virkefelt
i Salagnac. Hans Hovedlcere er, at de Forhold, hvorunder Menneskene lever, bor og arbejder, er mere bestemmende for deres Sundhedstilstand end Baciller og Mikrober. Han agter at fore Bevis for dette i Salagnac.

Kriegsgräberstätte Lheppy an der Maas.

Organisationen har egen klinik i Paris,
Det er en Præstation, der afkrcever Respekt, og det vil
hvor Udtagelsen af Indbyggere til Salagnac skal finde vcere med spcendt Forventning, at Salagnacs nye IndSted. Der er mange Forhold at tage i Betragtning, da byggere tager deres By i Besiddelse, og Spcendingen er
det er Meningen, at de Syge skal flytte til Salagnac for nok ikke mindre hos dem, der har staaet i Spidsen for
Livet. De bliver plantet om i et helt nyt Milieu, og Planens Realisation og ofret sig helt og fuldt for dens
Udtagelsen vil ncesken blive bestemmende for, om det Gennemforelse. Man maa onste, at deres Anstrengelser
dristige Eksperimemt skal lykkes.
maa belonnes med fortsat Medgang i deres Bestrcebelser
Til at begynde med regner man med, at der vil for at forbedre Forholdene for nogle af krigens Ofre.
blive 1500 Indbyggere i den nye By. men det er Me- Dette Forehavende er bedre end noget andet Bevis paa,
ningen, at den skal udvides til 5000, naar alt er helt hvad man med Energi, Dristighed og Planmcessighed,
fordigt. Indflytningen skal efter Planen finde Sted i forenet med den rette sociale Aand, kan gennemfore.
Efteraaret.
Jeg har allerede tidligere befkoeftigek mig med det storDette vil nok kunne realiseres, da det hele er gen- slaaende Arbejde, der udfores i Frankrig for at bekcempe
nemfort i et intenst og planmcessigt Tempo. Den 15. Juli Tuberkulosen blandt de tidligere krigsdeltagere. I„krigs1931 blev det forste Spadestik taget, og nu ko Aar efter Invalidens" Decembernummer for 1932 har jeg i Artiklen
er det meste fuldt fcerdigt.
»De lungesyge krigsinvaliders Forsorgelse" skildret vore
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franske kammeraters Arbejde og udforlig omtalt den i leder de lungesyge Krigsbeskadigedes Organisation og
ovenstaaende Artikel noevnte klinik i Paris, der er en Vcerket „Salagnac". Hr. Backlund udtalte sig i begejstaf de mest moderne i hele Verden.
rede Ord om hele dette Arbejde, kam. Delsuc. hvem jeg
Jeg havde for et Par Dage siden her i Tonder Ve- har kendt gennem mange Aar, har gentagne Gange invisog af den svenske Folkeforbundsjournalist Backlund, teret mig til et Besog i Salagnac. Det har desvoerre
Geneve, paa Hjemrejsen til Sverrige, hvor Hr. Backlund. indtil nu ikke voeret mig muligt at efterkomme denne
der er Loerer ved den nordiske Folkehojskole i Geneve, Indbydelse, forhaabendtlig vil det blive muligt en Gang
skal holde Forelæsninger. Det viste sig at Hr. Backlund ved given Lejlighed i ncermere Fremtid.
er en god Vend af vor franske kammerat Delsuc, der
F. A.

Broager Afdeling

Haderslev Afdeling

afholdt Medlemsmode Lordag, den 4. November 1933,
Aften kl. 8 hos H. P. Schmidt, Broager.
Formanden aabnede Modet og bod Velkommen, derefter mindedes vor afdode kammerat Johnsen, Dynt med
at hele Forsamlingen rejste sig. Formanden gik saa over
til Dagsorden: Punkt 1, Formandens Beretning, som
hovedsagelig handlede om Renteandragende; et Forslag
fra Bestyrelsen, der blev vedtaget at yde en Godtgorelse
til vor Inkassator i Form af (fri Medlemsbidrag med
Blad) indtil videre. Punkt 2, Forslag om at afholde et
Lottospil, blev vedtaget. Der valgtes et Udvalg, som kom
til at bestaa af H. P. Schmidt. Asmus Christensen og
Mariane Petersen, Udvalget er bemyndiget til at foretage Ordningen med Jndkob og alt vedrorende Lottospillet. Afholdelsen af samme blev bestemt hos H. Horn,
Broager, efter et Forslag, fra H. P. Schmidt. Tiden for
Afholdelsen blev Lordag, den 2. December 1933. Punkt 3,
Eventuelt. Der blev besluttet at give alle passive Medlemmer Indbydelse til Generalforsamlingen, som skal afholdes i Januar kvartal. Endvidere blev der givet en
Henstilling til Medlemmerne om, ak voere Bestyrelsen
behjælpelig ved, at faar Navnene paa de konfirmanter,
som kan faa en konfirmationshjoelp fra Foreningen.
Formanden sluttede Modet, idet han takkede for
Tilslutning.
P. B. V.:
Mariane Petersen.

afholder skor
om værdifulde Gevinster
Lordag, den 2. og Sondag, den 3. December 1933,
fra kl. 10 Form. hos Julius Knudsen, Mollepladsen 5,
Haderslev.
Medlemmer bedes om at stotte Foretagendet.
Skydeudvalget.

! ZnvMelonsulenllonkorelsor Haderslev Ly og Amt ^
^

Zomfruslien (Amlsbanegaarden) - Telefon 1092

o

Z
Z

I^äer XriZsmvaliäer vZ jkalänes Ltterlaäte
xrstis Vejleäninx oZ Raaä i kentesaxer m. m.

°

°

kontortid 9—12 og 2—4, Lsrdag, 9—12

^

Tonder Afdeling
afholder Lottospil om Goes, Abnder m. m.
Lordag, den 2. December 1933, Aften kl. 8
hos Kam. köpke ..Schützenhof".
Hvortil alle Medlemmer og Foreningens Venner
'""byd---

Bestyrelsen.

5 (5.
koAtrykkeri
koZbin^eri
i nie r a n s t a l t

Meddelelse trs Invalidensevnet.
Kon8ultation for militsere Invalider og 8asdanne8 efter
ladte samt Kentean30gers vil af en l_Id8endinZ fra I^ssvnet8
Kontor i December Hlasned I9Z3 blive afboldt i:

tisdersleV, ^mtsbsneZasrden,
den
14., 21. og 28. Kl. 14»o.

°

^sbenrss, Sygekassens Kontor, 8t. potteZsde S,
den 5., 12., 19.. og 27. Kl. 14»<>.

I'snder, ^mtsliuset, äen

lnvaliriskonzulentkontorst tor londsr 3^ oz /?mt
5sn<isrga«js 22 » Isisfon 133

13.

og

29. Kl. 1 4 ^ .

l'inzleV, HnZleVkus, den 20. Kl. 1 6 ^ .
I^sgnmkloster, Hotel l^o^sl, den 8. Kl. 14^0.

XriZsinvalider 0Z kaldnes
Zratis VejleclninZ oZ
i R.elitesaZer ln.in.

I'oktlund, I'rosck' ttotel,
ksddinZ, ttotel

Kontortid 3—12 oz 2—h, l.sr«!az, 3—12

äen 15. Kl. 14<>o.

ksdding, äen 6. Kl. 14<><>.

Invalider og efterladte, 8amt kientean8ogere, 8vm on8ken
a t gore Lrug af di88e Kon8ultationer, mas 8ene8t 2 Dage inden

keliandlinZ
af Qigt, I8cbia8, Muskel-, I^ed- og Knoglelidel8er. Llektri8ke
l^)?8dade, ^ a 8 s a g e og 8)?geMmna8tik efter I^segeordination.
Medlemmer sk foreningen for Krig8be8kadigede p. p. og
dere8 paarsrende, bvor Invalidensevnet eller 8^geka88en
ikke ^der noget Vederlag for ovenanfsrte I^idel8er, kan ved
l^orevi8ning af dere8 ^edlem8bog f a a Lebandlinger efter
Aftale.
ti.
l a f f e t 34

den Dato, paa bvilken d e agter a t give ^ s d e , meddele Invalidensevnet i 8snderborg,

til bvilken Konsultation de agter a t
kan blive medbragt

give Hlode, for a t Vedkommende ^ k t e r
til Konsultationen.

Kon8ultationerne — Ved bvilke der ikke er ^ejlizbed
til at blive lseZeunderssSt — afliolde8 kun, for 8aavidt I^sevnet
rettidigt modtager ^nmeldel8er til 8amme.

- I^segeautori8eret ^ 3 8 8 s r » t i ^ v L K L I ^ V
t e l e f o n 480

.krigs-Invaliden" redigeres af Ir. Andresen, Tsnder, Ssndergade Z2, Telefon 193;
Eftertryk af .Hrigs-Znvaliden" med kildeangivelse er tilladt.

Invalidensevnet.
udkommer een Gang maanedlig. og koster lb Sre pr. Eksemplar.
Trykt i Z. C. Eggerts Bogtrykkeri, Ssnderborg. Telefon 245.

HMs-Invalid
KV

t .> .,-> >',

^

^

Aledlemsblad

''

.. —. _

^ >-i

for Foreningen for ssnderjydske krigsbefkadigede og Faldnes Efterladte
Ar. 10

-i»

Sen 1. Zanuar 19Z4

^

10. Aargang

Nytaarshilfen.
Vi slaar nu igen paa Toerskelen af et nyt Aar og
ser tilbage paa det Aar som henrandt og paa vore sidste
Nytaarsonsker. Har det svundne Aar bragt os ZNaalet
noermere? Vi tror det. I alt Fald har Organisationen
gjort alt, hvad den kunde, for at varetage krigsofrenes
Interesser. Vi kan i denne Forbindelse henvise til de i
dette Blad, paa andet Sted, omtalte Forhandlinger. For
eningens Repræsentanter har atter og atter fremfort
Krigsofrenes Onsker og Krav paa de kompetente Steder.
Udet vi udtaler vor Gloede over de opnaaede Forbedringer, maa vi dog samtidig udtale en dyb Beklagelse
over, at der endnu stadig staar Sporgsmaal aabne,
som venter paa en Losning og kan loses, naar bare
Viljen dertil er til Stede, krigsofrenes Forsorgelse
er hele Folkets Sag, uanset politiske Skillelinier. Vi
kan give vor tjekkoslovakiske kammerat Neumaster vor
fulde Tilslutning til folgende Ord, som han udtalte som
Goest ved vore osterrigske kammeraters kongres i Wien
den 25. og 26. November d. A.: „Krigsofrenes Forforgelse er ikke en Jmsdekommenhed og en Naade, men
en Pligt for alle Stater og Nationer."
Hovedbestyrelsen gentager Formandens Appel til de
ssnderjydske Rigsdagsmcend fra Sommerstoevnet i Aar i
Graasten, i hvilken han udtalte folgende:
„Til vore ssnderjydske Rigsdagsmcend vil jeg her
i Dag, fra dette Sted, rette en indtrcengende Henven
delse om, endelig at erkende deres Besogelsestid over
for de ssnderjydske krigsofre. Det er i Virkeligheden
dem, det kommer an paa. Jeg har sagt det tidligere,
og jeg vil gentage det i Dag. )eg tror ikke, at den
danske Rigsdag vil afvise et enstemmigt krav fra vore
ssnderjydske Rigsdagsmcend. )eg vil bede dem om
at samle sig om de af vor Organisation fremsatte
krav, som forlcengst er internationalt anerkendt og
gennemfort i de fleste Lande."
Ved de saavel med Invalidencevnet som Invalideraadet i den seneste Tid forte Forhandlinger er der udtalt, at en Lovcendring er nodvendig for at raade Vod
paa de nu beftaaende utilstrækkelige Forhold. Lad os
saa faa denne Lovcendring snarest mulig og haabe, at
vore ssnderjydske Rigsdagsmcend kan enes om et
Foelles-Forslag. Dette vilde voere i Overensstemmelse

med krigsofrenes hele Indstilling og Onsker om at
holde al Politik udenfor dette Spsrgsmaal.
I Aaret 1933 har kammeratskabet voeret udsat for
den haardeste Prsve. — Den har bestaaet Prsven.
Vi konstaterer med Tilfredshed, at det har voeret muligt
at fortsoette Samarbejdet med vore kammerater i Tysk
land ogsaa under de nye Forhold og med de utvivlsom
sorhaandenvoerende ZNodsoetninger. Vi skal i denne Forbindelse sremhoeve, at vor Formands Artikel i ..Deutsche
Kriegsopferversorgung" og,.kriegsopferversorgung"s kommentar, der er aftrykt i dette Nummer af „Krigs-Invaliden" har voeret omtalt i hele den ssnderjydske Presse
og kobenhavner Blade paa en vcerdig og saglig ZNaade.
kun det Blad. der har de siorste Forpligtelser overfor de
ssnderjydske krigsofre, nemlig „Nordschleswigsche Zeitung- har stadig i den senere Tid ikke forstaaet denne
Forpligtelse. Da Chesredaktoren imidlertid skifter til den
1. Januar 1934, skal vi se bort fra at komme noermere
ind paa Bladets hidtidige moerkvoerdige Holdning overfor
vor Organisation, en Holdning, der ikke havde noget som
helst med Upartiskhed at gsre og som vor Organisation
i det lange Lob hverken vilde eller kunde finde sig i, og
det navnlig ikke efter, at det nye Tyskland kun anerkender
vor Organisation. Vi vil nsjes med at udtale Haabet
om. at ogsaa dette Blad i Fremtiden under sin nye
Ledelse, som eneste tysk Avis i Sonderjylland, vil
vcere sig sit scerlige Ansvar overfor de ssnderjydske
krigsofre bevidst.
Indenfor „Ciamac" har vor Organisation ogsaa i
1933 bestroebt sig for at gsre sit bedste til Fremme af
de fcelles Rlaal. Vor Organisations Forhold til de
udenlandske Organisationer hele Verden over, er det
kammeratligste og venskabeligste.
Vi har Pligten til at overbevise Offentligheden om.
at den er forpligtet til at hjoelpe krigsofrene. Den har
taalt krigen, den maa ogsaa likvidere Fslgerne. Vor
Fordring er ikke blot den, at sikre krigsofrene skonomisk,
fordi de ved deres Offer af Liv, Blod og Sundhed
har ydet den stsrste Tribut et Menneske kan give,
men vi har ogsaa den Opgave, i Menneskehedens Interesse at virke for Forstaaelse mellem Folkene, for
en Verdensfred, Humanitet og Fremskridt. Alle Nu-
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tidens store Mcend er med Hensyn til dette enige med
os og hilser det fcelles Arbejde af dem, som har koempet
mod hinanden i Skyttegravene.
Presidenten for den tjekkoslovakiske Republik, den
erverdige T. G. Masaryk skriver desangaaende: „Verdenskrigen har skabt et varigt Venskabsbaand mellem dem,
som har koempet, arbejdet og lidt Savn og Nod. Men
jeg haaber, og det er mit Onske, at Venskabet udvides
ogsaa til dem, som for var Fjender, for at der i Frem
tiden ikke skal findes Fjender." Disse Ord skal vere
Rettesnor ogsaa i 1934.
Kammeratinder og kammerater! Et stcerkt Sam
menhold har aldrig veret mere paakrcevet end nu. Det
svundne Aar har ogsaa bragt Bevis for, at der inden-

Nr. 10

for vor Organisation hersker den rigtige kammeratskabsaand. men ogsaa kun naar den stadig er til Skede, kan
vor fcelles Sag fremmes.
Det gode Samarbejde skyldes alle de kammeratinder
og kammerater, som rundt omkring ved de forskellige
Lokalafdelinger har virket med til at fremme Foreningens
Arbejde, og det bringer vi dem herved en Tak for. Vi
vil onske, at dette gode Samarbejde maa blive bestaaende
til Gavn for hele krigsofferproblemet.
Vi onsker hermed alle vore Medlemmer et godt
Nytaar med Tak for godt kammeratskab i det gamle.
December 1933.
P. H. V.: Friedrich Andresen.

P. Mortensen.
Med Hensyn til Sporgsmaalet om Krigsinvaliderne,
som man har vceret inde paa. har jeg i alt Fald den
Opfattelse, at de forskellige Partier har veret med til at
gennemfors den geldende Ordning, og det er derfor lidt
Under den sonderjydske Debat i Folketinget Tirsdag, underligt, at man nu kommer og kritiserer den og siger,
den 28. November, kom man fra forskellig Side ind paa at der skal gores noget yderligere. Jeg for mit VedForssrgelsesproblemet. Efter „Rigsdagstidende" bringer kommende har ved en tidligere Lejlighed udtalt, at maaske
vi de Udtalelser, der blev fremfort:
kunde Loven vcere god nok, saadan som den er, men Invalidencevnet i Sonderborg tog maaske nok med storre
Munch-Petersen.
Statsministeren fremhevede, at der var givet 56 Ml- Forstaaelse paa de foreliggende Forhold.
lioner til krigsinvaliderne, og det blev nermest fremhevet
Munch-Petersen.
som en Slags Gave fra det ovrige Land til Sonderjylland.
Endelig en Bemerkning kil det cerede Medlem Hr.
Jeg mener nu ikke, det kan komme ind under en saadan P. Mortensen, der sogte at balancere med Hensyn til
Opregning, for det er dog en naturlig pligt at under- Invalidesporgsmaalet. hvad der jo uncegtelig er lidt van
stotte krigsinvaliderne, og det drejer sig jo her om krigs- skeligt fra den Side. Saa vidt jeg forstod Balancekunstens
invalider, som man har overtaget fra en anden Stat, og Resultat, bestod den deri. at det oerede Medlem sagde,
som man har forpligtet sig til at skaffe den nodvendige at Loven as 1932 maaske kan vere god nok, men InUndersiottelse, en Forpligtelse, som man i ovrigt kun i validenevnet i Sonderborg kunde voere noget mere formeget ringe Grad har opfyldt.
staaende. Hvorfor siger nu det cerede Medlem ikke InA. Svensson.
valideraadet i kobenhavn og Socialministeren, for det
Den hojtcerede Statsminister skildrede endelig i sin kunde man lige saa godt ncevne. Disse Instanser skaar
Tale, hvad den danske Stat havde udredet i Godtgorelse bag ved Invalidencevnets Asgorelser. Det er maaske
til sonderjydske krigsinvalider. Javel, det drejer sig om sorstaaeligt, at han ikke siger saadan. Men man kunde
betydelige Summer, og alligevel kan jeg ikke frigore mig saa ogsaa sporge: hvorfor benytter det cerede Medlem
for den Mening. at adskillige af disse krigsinvalider eller sig ikke af sin Indflydelse inden for sit Parti til at faa
deres efterladte ikke har faaet tilkendt, hvad der rettelig Socialministeren og andre Ministre til at faa disse Inburde vere tilkendt dem. Men bortset herfra skulde det stanser til at afgore disse Sager paa en mere betryggende
danske Folk Nord for kongeaaen og dets Representation Maade? Hvorfor paalegger f. Eks. Regeringen ikke sin
her paa Rigsdagen vere taknemmelig for, at det ikke har Amtmand, Stiftamtmand Lundbye, som Formand for Inprovet Verdenskrigens kaar, at det ikke har maattet validencevnet i Sonderborg, at vise sig mere forskaaende
gennemgaa alle de Lidelser, som den sonderjydske Be i disse Sager?
Nej, Sagen er den, ak Regeringen naturligvis staar
folkning har maattet gennemgaa —, og saa skulde det
ikke alene sole det som en Pligt, men ogsaa som en 2Ere bag disse Asgorelser. Skal man have en mere betryg
efter yderste Evne at hjelpe den Befolkning, hvis Ve og gende Ordning for de sonderjydske krigsinvalider, maa
Vel vi her raadflaar om, og hvis Velferd ogsaa kan man gennemsore det Forslag, vi har stillet, man maa
sammensatte Invalidenevnet i Sonderborg paa en anden
komme til at betyde Danmarks Velferd.
Maade og gore det uafhcengigt af Statens Administration.
Lorentzen.
Den hojtcerede Statsminister nevnte ogsaa krigs- Kun derved kan krigsinvaliderne faa deres Ret. Det
invalidernes og de efterladtes Rente som et Offer fra er nemlig en Ret, det drejer sig om, og ikke en Naadeden danske Stat. Det lod bedre, hvis man kaldte det gave fra den danske Stat.
Statens Pligt. Det har altid veret saaledes, at det er
Schmidt.
Der er allerede blevet anket lidt over, at man kunde
en Stats fornemste Pligt at söge at lindre de Saar, som
krigen har slaaet, og saaledes maa det ogsaa vere i omtale de Belob, som Danmark har anvendt paa Indette Tilfelde. At Sonderjylland gik ind under dansk validerne, som et Offer. Det kan jeg i Grunden heller
Statsstyre, forandrer intet; den Pligt maa den danske ikke forstaa. Jeg vilde gerne toenke saa hojt om det
Stat have overtaget ved de Forhandlinger, der blev fort danske Folk — det har jeg altid gerne villet, ogsaa naar
Danmark og Tyskland imellem. I ovrigt er det hojst jeg stod i Opposition i mange Retninger —, at det var
paakrcevet. at der sker en Forandring og Forbedring i Danskerne en ker Tanke, at de kom til at sorge for In
validerne dernede, og at de aldrig kunde finde paa at
krigsinvalidernes kaar snarest muligt.

Forssrgelsesproblemet
i Folketinget
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sige: der har vi ogsaa bragt et Offer og ikke saa lille.
Jeg tcenkte mig det saatedes, at det var dem en kcer
Pligt, og de dernede skulde ogsaa gerne opfatte det saaledes, at saadan var det. Derfor mener jeg rigtignok
ogsaa, man kunde gore mere for Invaliderne, end man
har gjort. Jeg vilde jo ogsaa tcenke, at det ikke var
nogen plet paa nogen dansk Mand, naar jeg en Gang
understreger det, som vi holder for rigtigt, saa at sige,
at det er rigtigt. Jeg har over for dette Forslag sagt,
at det er ogsaa min Mening, og det skal nu vcere noget,
man bebrejder en dansk Mand for.
Statsminister Stauning.
Det cerede Medlem Hr. Schmidt maa have misforstaaet, hvad der er sagt tidligere, thi der er ingen, der
har erkläret, at de Millioner, der er udredet til Invatiderne, er et Offer, som man paa en Maade besvoerer
sig over. Det er ncevnt mellem en hel Roekke andre
Millionbelob, der er afholdt efter Genforeningen, for at

fuldende det Villede, som det var nodvendigt at give, efter
at man fra anden Side havde erkläret, at den danske
Regering og det danske Folk ikke gjorde sin pligt og Skyldighed over for Sonderjylland. Der er ingen, der har
hverken besvoeret sig over eller sremhcevet Invalidernes
Undersiotketse som noget soerligt Offer, men det er dog
vel tilladt at noevne de Omkostninger, der er fulgt med
den Ordning, som er etableret i Sonderjylland. Om
Invaliderne saa skal have mere eller mindre, er et
Sporgsmaal. der vel horer til de Enkeltheder, som i alt
Fald ikke behover at behandles i en kommission. Det
er vist kommissionsundersogelse nok i Forvejen.
Forhandlingen overvoeredes af vor Formand, kam.
Andresen, Tonder, der netop opholdt sig i kobenhavn i
disse Dage for at forhandle med vore sonderjydske Rigsdagsmcend og for at faa en Foellesforhandling mellem
de sonderjydske Rigsdagsmand og en Deputation af
Hovedbestyrelsen arrangeret.

Krigsinvalids-Forhandlingen
paa kristiansborg

erkender Invalidernes krav paa Ansoettelse i Statens
Tjeneste.
Hvad det andet Sporgsmaal angaar, har krigsinvalidernes internationale Sammenslutning i Geneve for
lcengst kroevet, at en saadan Ordning, der findes i de
fleste Lande, gennemsores.
Andresen sluttede sin Redegorelse med at udtale Organisationens Anerkendelse af de Forbedringer, der i
Aarenes Lob var tilvejebragte; men han understregede,
at man derfor ikke burde afholde sig fra at gaa det
sidste, manglende Skridt. Han overrakte de tilstedeværende
en Del skriftligt Materiale og henviste til den Resolution
der var vedtaget paa Organisationens Delegeretmode
samt til de Henvendelser, der var sket til Lovgivningsmagten, da tidligere fremsatte Forslag var til Behandling.
Derefter fik de tilstedeværende Rigsdagsmand Ordet
for at fremscette deres Synspunkter.
Man kan gaa ud fra. at Sagen nu vil blive droftet
i Socialministeriet, og det maa haabes, at den ogsaa
giver et Resultat. Det vil sikkert ikke skorte paa de
sonderjydske Rigsdagsmands Stotte.

Invalidernes Snsker: Sysselscettelse i Statens Virksomheder, offentlig Forhandling af Andragender, Forbedring af llnderststtelserne.
Om de Forhandlinger, Organisationen har fort, udtaler „Flensborg Avis'" kobenhavnske Medarbejder fol
gende:
paa kristiansborg fandt der, som meddelt i Gaar
en Forhandling Sted mellem Repræsentanter for de nord
slesvigske krigsinvalider og de sonderjydske Rigsdagsmand.
Som Repræsentanter for Hovedbestyrelsen af Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes
efterladte var modt: Invalidekonsulent Fr. Andresen-Tonder
Kontorchef Mortensen-Haderslev, Installator HartkopfLogumkloster, Vulkaniser H. Petersen-Sonderborg, Enkefru
Schulh-Haderslev og Enkefru Sorensen-Sonderborg.
Denne Deputation havde den 1. December et Mode
med Jnvalidencevnet i Sonderborg og i Gaar Formiddags med det samlede Jnvalideraad i kobenhavn.
I Gaar Eftermiddags holdtes Modet med Rigsdagsmcendene. Til Stede var: H. Jessen Christensen,
A. Svensson, O. Lorenhen, Peter Mortensen, Lausten,
Hans Hansen (Rorby), pastor Schmidt og Munch-petersen.
kontorchef Bardenfleth fra Socialministeriet reproesenterede Socialministeren, der var forhindret.
Modet lededes af Jessen Christensen, og Ar. Andresen
fik forst Ordet for at gore Rede for de nordslesvigske
krigsinvaliders Onsker. Det drejer sig nemlig om folgende
tre punkter:
1. Sysselscettelse af krigsinvalider i Statens Virksomheder;
2. offentlig og mundtlig Forhandling ved Invalidencevnet og ved Invalideraadet;
3. Forbedring af de efterladtes (Enkernes og Vornenes) kaar.
Hvad det forste Sporgsmaal angaar, gjorde man
opmcerksom paa, at der findes Veskceftigelfespligt (det
vil sige pligt til at syssetsoette krigsinvalider i Statens
og kommunernes Virksomheder samt i private Foretagender) i Lande som Tyskland. Osterrig. Frankrig. Italien og polen, medens man i Lande som De forenede
Stater, Velgien, Tjekkoslovakiet, kanada og Rusland an-

krigsinvaliders og Eslerladles Understoktelsessorhold overfor de
statsanerkendte Arbejdsloshedskasser.
Under den 2. November 1933 har Arbejdsdirektoratet
i kobenhavn tilskrevet de statsanerkendte Arbejdstoshedskasser saaledes:
»I Lov af 20. Maj 1933 om Arbejdsanvisning og
Arbejdsloshedsforfikring m. m. Pag. 17, Stk. 1, Nr. 7,
er fastsat, at der ikke maa ydes Understøttelse til Medlemmer, der oppeboerer Invalide- eller Aldersrente eller
som paa Grund af nedsat Erhvervsevne af det offentlige
erholder udbetalt en Understottelse, der i Omfang og
Varighed kan sidestilles med Invaliderente. Arbejdsdirekteren kan dog tillade Undtagelse fra denne Vestemmelse, naar scerlige Omstændigheder taler derfor.
paa Direktoratets Forefporgsel har Socialministeriet
udtalt, at denne Bestemmelse omfatter Medlemmer, der
oppebcerer Forsorgelse i Henhold til Lov Nr. 100 af
29. Marts 1924, jfr. Lov Nr. 119 af 4. April 1932 om
Forsorgelse af militcere Invalider og saadannes efterladte i de ssnderjydske Landsdele, for saa vidt den for
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Forforgelsen til Grund liggende Invaliditet af Invalidencevnet i Sonderborg er fasisat til 66^0^ eller derover,
saaledes at saadanne Medlemmer kun kan oppebcere Ar
bejdsloshedsunderstottelse efter scerlig dertil meddelt Til
ladelse af Arbejdsdirektoren, medens Medlemmer, der i
Henhold til ncevnte Lov oppebcerer Forsorgelse paa Grund
af en Invaliditet paa indtil 662/3^/9 ikke henfores under
Bestemmelsen og derfor har Adgang til at oppebcere Arbejdsloshedsunderstottelse uden scerlig Tilladelse fra Arbejdsdirektoren, idet der dog ved Udbetalingen af Under
stottelse paa scedvanlig Maade maa tages Hensyn til den
Indtcegt, Medlemmet har i sin Invalideforforgelse, jfr.
Direktoratets Eirkulcere af 29. Juli 1932, Side 9 overst,
ligesom det for Udbetaling af Understottelse til invaliderede
Personer til enhver Tid er en Forudsætning, at de ikke
som Folge af Bestemmelsen i Arbejdsloshedsloven Pag. 17,
Stk. 1, Nr. 2. er udelukket fra Understottelse paa Grund
af Sygdom eller Arbejdsudygtighed.
Man skal derfor anmode samtlige Arbejdsloshedskasser om at ville paalcegge Afdelingerne at drage Omsorg for. at der ikke uden scerlig Dispensation udbetales
Understottelse til Medlemmer, der oppebcerer Invalideforsorgelse i Henhold til ovenncevnte Lov, for saa vidt
paagceldendes Invaliditet af Invalidencevnet i Sonderborg
er ansat til 662/3
eller derover. Til konstatering af
Invaliditetens Storretse maa Afdelingen krceve, at Med-

lemmerne dokumenterer denne ved Fremlæggelse af den
af Invalidencevnet udstedte Invaliditetskendelse.
For saa vidt angaar Fremgangsmaaden ved Indsendelse af Ansogning om Dispensation fra ovenanforte
Bestemmelse henvises til de i Direktoratets Eirkulcere af
29. Juli 1932, Side 8, for Alders- og Invaliderentenydere
givne Regler. sign.
Vater."
Herefter vil altfaa krigsinvalider, der oppebcerer
en krigsinvalideforsorgelse svarende kil 60^ og derunder
nnder Arbejdsloshed kunne oppebcere den dem gennem
deres Arbejdsloshedskasse tilsikrede Arbejdsloshedsunderstottelse fuldtud. Arbejdsloshedsforsikrede krigsinvalider,
der oppebcerer en Krigsinvalideforsorgelse svarende til
662/zv/y og derover, maa under Arbejdsloshed gennem
deres Arbejdsloshedskasse söge til Arbejdsdirektoratet i
kobenhavn om at faa tilstaaet scerlig Tilladelse til at
oppebcere Arbejdsloshedsunderstottelse ved Siden af Invalideforsorgelsen.
Da en 60 v/9 krigsinvalids Forsorgelsesbelob ligger
langt over det Belob, som en Efterladt oppebcerer, maa
det jo vcere en Selvfolge, ak ogsaa arbejdstoshedsforsikrede Efterladte under Arbejdsloshed har Ret til at oppebcere fuld Arbejdsloshedsunderstottelse fra deres Arbejdsloshedskasse.
Haderslev, i November 1933.
^ ^
.
H. Mortensen.

Friedrich Andresen, Tondern, Nordschleswig, Danemark.

In Deutschland war das Reichsversorgnngsgeseh
vom 12. Mai 1920 geschaffen und rückwirkend vom 1. April
1920 in Kraft gefetzt worden. Für Nordschleswig bekam
das Reichsversorgungsgesetz keine Gültigkeit; durch die
dänische Gesetzgebung wurde etwas Eigenes geschaffen.
Zwischen der dänischen und deutschen Regierung herrschende
Meinungsverschiedenheiten über die Verpflichtung zur
Tragung der aus der Versorgung entstehenden Lasten
wurden durch Vertrag vom 10. April 1922 geklärt.
Nach Artikel 1 und 4 dieses Vertrages war die Rechtslage jetzt ganz klar: Dänemark übernahm vom 15. Juni
1920 ab die Verpflichtung zur Versorgung; diese sollte
durch die dänische Gesetzesgebung geregelt werden. Mit
Deutschland hatten die früheren Angehörigen der deutschen
Wehrmacht, soweit sie die dänische Staatsangehörigkeit
erworben hatten, einerlei ob automatisch oder durch Option,
nichts mehr zu tun.
Die nach Artikel 15 und 16 erfolgte Uberleitung,
Abwicklung und weitere Zusammenarbeit zwischen den
dänischen und deutschen Versorgungsbehörden ist reibungslos erfolgt.
Wenn auch durch den Wechsel der Staatszugehörigkeit viele Fäden und viele Beziehungen abgeschnitten
wurden, so doch nicht alle. Selbstverständlich vor allen
Dingen war es, das die deutsche Minderheit Nordschteswigs die Verbindung mit dem deutschen Volke nicht nur
aufrecht erhielt, sondern — das erkennt man auch von
dänischer Seite an — sie noch fester zu knüpfen versuchte.
Selbstverständlich war es, daß die vielen FamilienbezieHungen — auch von dänisch gesinnten Familien — nach
Deutschland hin nicht abgebrochen wurden. Als mit die
stärksten Fäden jedoch zur Aufrechthaltung der guten
Beziehungen mit Deutschland haben sich — das darf ruhig
gesagt werden — das gemeinsame Erlebnis des Krieges,
der alte Kameradengeist und die Schicksalsgemeinschaft
der großen Familie der Kriegsopfer erwiesen.
Es war ja ebenso selbstverständlich, daß der Verband
der nordschleswigschen Kriegsopfer — wenn er das Gros

Der Verband der
nordschleswigschen Kriegsopfer
und die N. S. 6.0. V.')
Efter ..Deutsche Kriegsopferversorgung" NationalSozialistische Monatsschrift. Amtliches Organ der NationalSozialistischen Kriegsopferversorgung. December 1933.
Gemäß Artikel 109 des Vertrages von Versailles
fand in Nordschleswig am 10. Februar 1920 eine Volksabstimmuug statt, nach deren Ergebnis die Staatshoheit
über Nordschleswig auf Dänemark überging. Die Zahl
der versorgungsberechtigten Kriegsopfer beträgt zur Zeit
rund 4000, fast 6000 Nordschleswiger sind im Weltkriege
gefallen. Die Ausgaben für die Versorgung betragen
jährlich rund 3 Millionen kr.
Mit dem Ubergange der Staatshoheit am 15. Juni
1920 auf Dänemark bildete die Frage der Versorgung
der Kriegsopfer und der Durchführung der schwebenden
und noch zu erwartenden Versorgungsansprüche ein wichtiges Glied in dem ganzen Fragenkomplex, der durch den
Wechsel der Staatshoheit gelöst werden mußte.
Anmerkung des Schriftleiters.
Die „Deutsche Kriegsopferversorgung" und mit ihr die gesamte
National-Sozialistische Kriegsopferversorgung freut sich darüber, daß die
Beziehungen zu ihren ehemaligen Kameraden und den Angehörigen der
Gefallenen in Dänemark wieder hergestellt werden konnten. Sie nimmt
auch mit Freude Kenntnis davon, das die kopenhagener Zeitung „Ber
lingske Tidende", ferner „Flensborg Avis" und die „Südtondernsche
Zeitung" die Bedeutung dieses Schrittes würdigten und anerkannten.
Wenn man dabei bedenkt, daß es selbstverständlich für die dänisch
gesinnten Nordschleswiger unendlich viel schwieriger gewesen ist, das
harte Los des Krieges zu tragen, weil sie ja nicht — wie der Deutsche
— mit dem herzen dabei sein konnten, und dennoch einfach ihre Pflicht
taten, so beweist die Wiederherstellung der Beziehungen um so mehr,
wie außerordentlich das Fronterlebnis verbindet und wie sehr alle alten
Kameraden im Bewußtsein ihrer Soldatenehre wünschen, sich Werken
eines wirklichen Ariedens widmen zu können.

Sammelgrab undIenkinal aus der deutschen kriegsgrSberWleMarsaux, Sep.Marne> Frankreich
Ausgebaut durch den Volksbund.

Pate: Unser Landesverband, Thüringen

der Kriegsopfer umfassen sollte, und nur dann konnte er
eine Bedeutung erlangen und seine Aufgabe erfüllen —
nach Lage der Verhältnisse nicht nur Partei-, sondern auch
nationalpolitisch neutral sein mußte. Das Problem der
Kriegsopferversorgung mußte aus jeder Politik herausgehoben werden. Diese Linie hat der Verband zielbemußt, ohne nach rechts oder links zu blicken, unverdrossen
und ohne Rüchsichl auf immer wieder einsehende Angriffe
innegehalten und wird das auch in Zukunft tun. Die
überwiegende Mehrheit des Verbandes besteht aus dänisch
gesinnten Nordschleswigern, parteipolitisch gehören die
Mitglieder den verschiedenen Parteien von rechts bis links
<m. Hn der Organisation der Kriegsopfer ziehen alle an
einem Strang.
Da Deutschland und Dänemark auf Grund des StaatsVertrages auf eine gewisse Zusammenarbeit angewiesen
waren — und es auch heute noch sind — was war da
wohl selbstverständlicher und natürlicher, als daß auch
diejenigen, um deren Wohl und Wehe es dabei ging —
die Kriegsopfer — ebenfalls eine Zusammenarbeit
anstrebten?! Die Zusammenarbeit wurde 1920 aufgenommen und ist die denkbar beste gewesen. Die Unterstühung in der Arbeit war eine gegenseitige, die Aufgabe
der Verbindung der Kriegsopfer, auch über die Landesgrenzen hinaus, war hier im Norden gut gelöst.
Durch die Zusammenarbeit und vor allen Dingen
durch die Teilnahme an den jährlichen Kriegsopfertagungen
in Deutschland war ich über die Entwicklung des Kriegsopserproblems in Deutschland und über die Stimmung
unter den Kriegsopfern genau unterrichtet. Es ist ja
einleuchtend, daß dieses für mich eine absolute Notwen

digkeit war, weil der Stand der Versorgung in Deutschland auf die Versorgung in Nordschleswig zu jeder Zeit
seinen Einfluß ausgeübt hat und auch in Zukunft ausüben wird.
ZNit großem Bedauern habe ich all die Jahre hindurch beobachten müssen, wie die Kriegsopferorganisationen
in Deutschland sich — sehr zum Schaden der Kriegsopfer
selbst — gegenseitig bekämpften. Ich habe wiederholt
versucht, zwischen den Führern der mir befreundeten
beiden großen Organisationen — „Reichsbund" und
«Reichsverband", meine beiden Kameraden und Freunde
werden es mir nicht übelnehmen, wenn ich das heute
erkläre — gelegentlich der Tagungen der „Internationalen
Arbeitsgemeinschaft", der „Eiamac", zu vermitteln und
mußte leider immer wieder feststellen, daß nach einigem
Waffenstilstand der alte Kampf gegeneinander und die
alten Gegensähe doch immer wieder zum Ausbruch kamen.
Als langjähriger neutraler Beobachter dieser bedauerlichen
Erscheinungen kann ich die Tatsache der Zusammenfassung
aller deutschen Kriegsopfer in einer Organisation nur
begrüßen. Ich möchte dabei wünschen, daß auch wir in
Nordschleswig in die Lage verseht würden, alle nordschleswigschen Kriegsopfer in unserer Organisation znsammenfassen zu können, und das um so mehr, als sich in
neuerer Zeit auch bei uns gewisse Zersplitterungsversuche
zeigen; nicht innerhalb unserer Organisation, sondern von
außenstehenden Besserwissern, die angeblich die Interessen
der Kriegsopfer wahrnehmen wollen, in Wirklichkeit aber
ganz andere Ziele verfolgen. Allerdings sind wir in der
glücklichen Lage, daß wir schon 1920 von unserer dänischen
Regierung als einzige verhandlungsberechtigte Kriegs-
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opferorganisation anerkannt wurden, und daß weitere und
andere Organisationen nicht anerkannt werden. Auch unter
den Kriegsopfern gibt es bekanntermaßen — und das wissen
diejenigen, die sich tagtäglich mit ihnen zu beschäftigen
haben, ganz genau — leider solche, die von dem rechten
Kameradengeist nicht erfüllt sind, die nur an die Verfolgung ihrer eigenen Angelegenheiten denken, an der Arbeit
und den Ausgaben der Organisation keinen Anteil haben
wollen, die die von der Organisation erreichten Verbesse
rungen als selbstverständlich einstecken und sich im übrigen an
zersehender und niederträchtigster Kritik der Organisation, der
sie selber gar nicht einmal angehören,nicht genug tun können.
Durch die nationale Revolution in Deutschland und
die damit verbundene Auflösung der bisherigen Kriegsopferorganisationen waren unsere Beziehungen abgebrochen.
Eine Klarstellung der neugeschaffenen Lage konnte erst
zum gegebenen Zeitpunkt an Ort und Stelle — in Berlin
— erfolgen. Zu einer solchen Klärung drängte auch die
Entwicklung bei uns in Tlordschleswig um so mehr, als
man von der Seite, die Unfrieden und Zwietracht in die
Reihen der nordschleswigschen Kriegsopfer hineinbringen
wollte, ganz offen auf die Unterstützung des neuen Deutschlands spekulierte. Ich hielt den Zeitpunkt einer Klärung
für gekommen, als ich Ende September zur Teilnahme
an der Jahresversammlung der „Ciamac" Berlin passieren
würde. Ich legte meine Reise über Berlin, um an Ort
und Stelle persönlich die neue Lage Deutschland zu sondieren. Nach Rücksprache mit meinen alten Freunden
und Kameraden in Hamburg und Berlin und auf Grund
meiner eigenen Beobachtungen und Feststellungen — ich
bin ja in den Reihen der Kriegsopfer in Deutschland kein
Unbekannter — nahm ich die Verbindung mit der Reichsleitung der N.S.K.O.V. auf. Das war um so leichter,
als ich bereits 1929 einen Schriftwechsel mit dem jetzigen
Schriftleiter der N.S.K.O.V., Kameraden Dr. Dick, über
das nordfchleswigsche Versorgungsproblem geführt hatte.
Kamerad Dick hat bekanntlich 1931 ein ganz ausgezeichnetes Werk über die Versorgung der Kriegsopfer in fast allen
Ländern — auch Dänemark — herausgegeben.
Aus den sich dann anschließenden Verhandlungen,
an denen u. a. die Kameraden Oberlindober, ZNajor a. D.
Sembach, Wuttke, Generalarzt Dr. Slawyk und Dr. Dick
teilnahmen, ergab sich grundsätzliche Übereinstimmung in
der Beurteilung des Versorgungsproblems sowohl in
Deutschland als auch in Dänemark. Ich freue mich, aus
sprechen zu können, daß ich bei den Kameraden der Reichsleitung und ins besondere bei dem Kameraden Oberlindober volles Verständnis für die Lage in unserem Grenzlande gefunden habe. Kamerad Oberlindober nahm völlig
Abstand von den Zersplitterungsversuchen bei uns und
den Leuten, die hinter diesen stehen. Er erklärte sich bereit,
diesen Standpunkt auch gegenüber der deutschen Reichsregierung zu vertreten.
Damit war die Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit gegeben.
Von besonderem Interesse war es für mich, wie sich
Kamerad Oberlindober, der ja von Reichskanzler Adolf
Hitler den Auftrag erhalten hat, das neue deutsche Versorgungsgesetz vorzubereiten, zu der Frage der
Versorgungsgerichtsbarkeit und der
Beschäftigung der Kriegsbeschädigten
stellte, weil bei uns der Streit über die Frage der Versorgungsgerichtsbarkeit entbrannt ist. und wir eine Beschäftigungspflicht seitens Staat und Gemeinden gegenüber den
Kriegsbeschädigten überhaupt nicht kennen. Es war für
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mich ferner äußerst interessant festzustellen, daß die jetzt
in Deutschland bestehende Versorgungsgerichtsbarkeit tatsächlich abgeschafft und dafür „Spruchinstanzen- eingeführt werden sollen, ähnlich wie wir sie bereits seit 1920
in unserem dänischen „Invalidencevn- (Invalidenamt) in
Sonderburg und ..Invalideraad" (Invalidenrat) in kopenHagen haben. Es würden völlig parallele Institutionen
werden, wenn das, was wir bisher trotz größter BemüHungen nicht haben erreichen können, nämlich die öffentliche mündliche Verhandlung und eine günstigere Zusammensetzung, wie sie in Deutschland geplant ist, auch bei
uns eingeführt werden könnte.
Zu der Frage der Beschäftigung von kriegsbeschädiglen erklärte mir Kamerad Oberlindober wörtlich:
„Kamerad Andresen, in einem halben Jahre gibt es in
Deutschland keinen arbeitslosen, arbeitsfähigen kriegsbeschädigten Kameraden mehr, sie werden restlos alle untergebracht." Mein persönlicher Eindruck von dem Kame
raden Oberlindober war der, daß ich ihn für den ZNann
halte, der sein gestecktes Ziel erreichen wird, und ich sehe
zu meiner großen Freude im Interesse der arbeitslosen
deutschen Kameraden 14 Tage nach dieser Unterhaltung
aus der amtlichen Bekanntmachung des ReichsarbeitsMinisters, daß diese große und schwierige Frage Handfest angepackt ist. Ich bin an der Lösung dieses schwierigen Problems, wie bereits angeführt, besonders interessiert, weil wir leider keine Arbeitsfürsorge für unsere
arbeitslosen Kameraden haben.
Überwältigend war es für mich, den ungeheuren
Umschwung in der ganzen psychologischen Einstellung gegenüber den Kriegsopfern feststellen zu können und die
Wirkung dieser veränderten Einstellung auf die Kriegs
opfer. Mit vielen Kriegsopfern habe ich während meines
fast 10 tägigen Aufenthalts in Deutschland gesprochen,
und sie haben sich mir gegenüber offen ausgesprochen.
Ich habe für diese von Grund auf veränderte — und
eigentlich selbstverständliche — psychologische Einstellung
und ihre Wirkungen ein sehr feines Verständnis, weil
wir immer wieder bemüht gewesen sind, diese Einstellung
auch in unserem Lande gegenüber unseren Kriegsopfern
zu wecken, was naturgemäß in einem Lande, das zu
seinem großen Teil — das eigentliche Dänemark — den
furchtbaren Krieg nicht unmittelbar am eigenen Leibe gespürt hatte, unendlich viel schwieriger ist und wohl auch
nicht anders sein kann, und weil ich persönlich durch
meine wiederholten Besuche in anderen europäischen Ländern, namentlich in Frankreich, diese Einstellung gegen
über den Kriegsopfern festgestellt hatte. —
In seiner Sitzung am 29. Oktober hat der Hauptvorstand meines Verbandes meinen Verhandlungen mit der
N.S.K.O.V. einstimmig seine Zustimmung erteilt, somit
sind die Beziehungen zwischen den beiden einzigen Verbänden Deutschlands und Dänemarks wieder hergestellt,
eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit ist gesichert.
Der Geist der Kameradschaft hat von neuem den
Beweis geliefert, daß er im Stande ist, auf anderen Gebieten zweifellos vorhandene Gegensätze — darüber wollen
wir uns ganz klar sein — zu überbrücken. Die Kriegsopser Deutschlands uun Dänemarks haben gezeigt, daß
sie guten Willens sind, zu ihrem Teil zu dem beizutragen,
was nicht nur für ihre Länder und Völker, sondern für
alle Länder und Völker im gleichen Maße und im gegenwärtigen Augenblick mehr als je notwendig ist, um aus
dem Elend unserer Zeit herauszukommen, nämlich: Verständignng untereinander.
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gemeinschaft zu stellen, ihre ganze Kraft muß sie den
Abschlüssen internationaler Verträge widmen. Die Gegenfeitigkeitsverträge zwischen Deutschland und Österreich,
Frankreich und Belgien oder anderen Ländern dürfen
nur als bescheidener Anfang und Ansporn zur erhöhten
Tätigkeit gewertet werden. Den ferne ihrem Heimatlande
lebenden Kriegsopfern sind alle Einrichtungen des Gast
landes zugänglich zu machen, insbesonders ist ihnen die
Heilbehandlung, die Versorgung mit Prothesen und orthopädischen Behelfen und die Arbeitsfürsorge zu ermöglichen.
Die Heilbäder alle Staaken, die Forschungsergebnisse
der Wissenschaften und technischen Errungenschaften
aller Länder sind den Kriegsopfern aller Staaten und
Länder im gleichen Alaße dienstbar zu machen. Red.

Bürositzung der Ciamac.
Am 24. November d. I. hielt das Büro der Ciamac
in Wien, in den Räumen des Verbandes der kriegs
blinden Österreichs, eine Sitzung ab. Das Büro, das
eine reiche Tagesordnung zu erledigen hatte, befaßte sich
vor allem mit der Frage der Versorgung der kriegsbeschädigten in den verschiedenen Staaten, mit verschiedenen
technischen, internen Einrichtungen der Ciamac und auch
mit dem Problem der Abrüstung. In einer Entschließung
wurde der Enttäuschung über die nochmalige Vertagung
der Genfer Abrüstungskonferenz Ausdruck gegeben und
die Notwendigkeit betont, während der für die nächsten
zwei Monate angesetzten Verhandlungen zu praktischen
Hovedbestyrelsen anmoder herved Lokalafdelingerne
Ergebnissen zu gelangen, da nur ein gesicherter Frieden om, nu ved deres Generalforsamlinger, der ifolge § 6.
den Völkern einen wirtschaftlichen Aufstieg und damit die 5. Stk., i Vedtægterne for Lokalafdelinger skal finde Sted
Aufrechterhaltung des Versorgungsstandartes gewährleisten i Januar kvartal, at foretage Valg af Repræsentanter
kann.
til vort nceste Fcellesmode, der ifolge § 9, 9. Stk., i CenMitteilungen der Ciamac.
tralforeningens Vedtoegter skal afholdes i April ZNaaned.
Die Oktober-November-Nummer der Zeitteilungen
IHenhold til sidstnævnte Vedtcegter Z 9, 3 og 4. Stk.,
der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Verbände maa Lokalafdelinger med et Medlemsantal paa indtil
der Kriegsopfer enthält hauptsächlich Berichte über den 100 sende een Repräsentant til Fællesmodet, medens
Verlauf der Jahresversammlung und der Sitzung des Afdelinger med et Medlemsantal paa over 100 yderligere
Vorstandes der Ciamac, ferner interessante Berichte über maa sende en Repräsentant for hvert paabegyndt 100
die Kundgebung für die Abrüstung in Genf, über einen Medlemmer. Det af Lokalafdelingerne pr. 1. Februar
Kongreß der Fidac und über Tagungen einiger der 1934 senest til Hovedkassen indsendte Regnskab og
Ciamac angeschlossener Verbände.
kontingent vil vcere grundlceggende for denne BeregChirurgische Hochschule
ning. Repræsentanter fra Lokalafdelinger, der resterer
zugunsten der Kriegsbeschädigken.
for mere end 2 kvartalers Afregning med Hovedkassen,
Errichtung auf neutralem Gebiet.
har ingen Stemmeret ved Fællesmodet, jfr. § 5, 3. Stk.,
Die niederländische presse veröffentlich einen auf- i Centralforeningens Vedtcegter.
sehenerregenden Plan des bekannten holländischen Chirurkrav paa Dag- og Rejsepenge fra Hovedkassen har
gen Dr. Esser, der die Gründung einer internationalen kun Repræsentanter fra Lokalafdelinger, der ikke staar i
Universität für Chirurgie auf neutralem Gebiet vorsieht, kontingentrestance til Hovedkassen, jfr. § 9, 12. Stk., i
die sich ausschließlich der Sorge der Kriegsbeschädigten Centralforeningens Vedtcegter. For Repræsentanter fra
der ganzen Welt widmen soll. Die Hauptaufgabe dieser Lokalafdelinger, der har deres kontingentforhold overfor
Aniversität ist die Anvendung der Erfahrungen der moder- Hovedkassen i Orden, udreder Hovedkassen Rejsepenge
nen Chirurgie und Orthopädie an Kriegsbeschädigten, 3. Klasse (Jernbane-Returbillet) samt Dioeter i Henhold
um diese hierdurch wieder der Berufstätigkeit zuzuführen. til Fællesmodets Beslutning.
Nach Mitteilungen Dr. Essers interessiert sich die ÜniverMan anmoder samtlige Lokalafdelinger om, inden
sität in Florenz sehr stark für seine Pläne, die er in den 10. Marts d. A., at indsende eventuelle Forslag,
einigen Tagen Mussolini persönlich vorlegen wird. Dr. Esser som onskes behandlet ved nceste Fcellesmode, til Forenin
will mit dem Duce die Frage der Exterritorialität für gens Formand, kammerat Fr. Andresen, Sondergade 32,
die von ihm geplante Hochschule für Chirurgie eingehend Tsnder. Senere indkomne Forslag vil ikke komme til
erörtern. Prinz Hendrik der Niederlande, die niederlän- Behandling ved noeste Fcellesmode.
dische Regierung, der Staatsrat sowie zahlreiche UniverTonder, i December 1933.
Hovedbestyrelsen.
sitätsprofessoren aus allen Teilen der Welt haben ihre
volle Sympathie für den Plan Dr. Essers bekundet.
I
Haderslev Afdeling
Der „kriegsblinde".
Im Hinblick auf vorstehenden Artikel können wir die afholdt Medlemsmode Onsdag Aften den 8. November
interessante Feststellung machen, daß unser Vorsitzender, paa Amtsbanegaarden, Jomfrustien. Formanden aabnede
Kam. Andresen bereits früher ähnlichen Gedanken nach- Modet og udtalte sin Beklagelse over, at der var saa
gegangen ist. Auf dem dänisch-deutschen Grenztreffen faa Deltagere; der var sendt Indbydelse til ca. 300 Medzwischen dem nordschleswigschen Verband und dem deut- lemmer. Derefter oplceste Sekretceren Protokollen fra
schen „Reichsbund" im „Deutschen Haus" in Flensburg sidste Medlemsmode, og denne godkendtes uden kritik.
Formanden omtalte derefter kort Sommerstcevnets
am 26. Juni 1932, führte kam. Andresen in seinem Referat über die Internationale Arbeitsgemeinschaft, die Forlob samt den af Afdelingen foranstaltede Bortlodning.
„Ciamac", nach dem „krigsinvaliden" vom I.August 1932, Der rettedes en Tak til de Medlemmer, der havde ydet
et Arbejde ved Salg af Lodsedlerne og derigennem medu. a. folgendes aus:
„Große Probleme harren der internationalen Rege- virket til det smukke Resultat. Formanden rettede en
lung, große Aufgaben hat sich die internationale Arbeits soerlig Tak til de dygtigste Scelgere. Ligeledes rettedes

Til samtlige Lokalafdelinger.

Side 84

„Hrigs-Invaliden"

en Tak til kobmand Hundevadt for den Velvilje, han
havde vist Foreningen ved at stille et Lokale til Raadighed
for Udstillingen, kassereren aflagde Regnskab for Som
merstævnet og Bortlodningen. Bortlodningen havde givet
et Overskud paa godt 2000,00 kr. Regnskabet godkendtes
ligeledes uden kritik.
Da der i Lighed med tidligere Aar skal afholdes en
Julefest, droslede man de ncermere Rammer om Festen.
Alan enedes om at afholde Festen paa Teatret Gammelting den 29. December. Fornojelsesudvalget bemyndigedes
til at arrangere Festen i Samraad med Bestyrelsen.
Ander Punkt Eventuelt drosledes forskellige Renteforhold.
Skemaer til Brug ved Ansogning om Juleundersiottelse fra Afdelingen kan faas paa Invalidekonsulent-kontoret, dog kun for Foreningens Medlemmer.

I
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Z Znoalidekonsulenkontorel for Haderslev Ly og Amt Z
o

Graasten

indbyder herved alle sine Medlemmer til Generalfor
samling Ssndag, den 7. Januar, Aflen kl. 7 i Jebsens
Gcestgivergaard med scelles Kaffebord og Foredrag af et
Hovedbestyrelsesmedlem. Dagsordenen bekendtgores ved
Generalforsamlingens Begyndelse. Efter kaffebordet vil
Salen blive ryddet til en rask Svingom.
Bestyrelsen beder alle Medlemmer om at mode talrigt.
P. B. V.: I. C. Hansen.

Hilsen til udenlandske Organisationer.
Vore kammerater i Bulgarien, Osterrig, Tjekkosloslovakiet og kammeraterne i den franske ..Federation
Nationale des Combattants Republicains" har i December
Maaned afholdt deres Aarsmode i henholdsvis Sofia,
Wien, Praha og Paris. Vi har oversendt dem vore
hjerteligste Hilsener og udtalt vore bedste Onsker om Aarsmodernes Forlob og Resultat.
keksnäling
af (ligt, Isckiss, Muskel-, I^eä- og Knogleliäelser. Elektriske
I^8baäe, ^a88age og 8)?geg)?mna8tik ekter I^ssgeoräinstion.
^eälemmer si foreningen for Krigsbeskaäigecle p. p. og
c1ere8 paarorenäe, bvor lnvaliclensevnet eller 8^geks88en
ikke )?äer noget Veclerlag for ovenanfsrte I^ic1el8er, kan vecl
k^orevi8ning af äere8 ^eälem8bog faa Lebanälinger efter

Aftale.

laffet 34

telefon 480

o

,

o

^äer XriAsinvaliäer oZ kalänes Lkterlaäte
xratis VHIeänivZ ox kaaä i «entesaZer m. m.
kontortid 9-12 og 2—4. Lordag. 9—12

°
°

>nva!irlsl«zn5ulsntl<ontoi'st ior Isnclsr
5on<lsrza<ls 22 - Islsion 199

°
Z

oz 5Imt

Vcler XriZsinvalicler 0Z kalcknes Lkterladte
Zratis VejleckninZ oZ
i R.ente8aZei' m.ni.

l<onto>-ti<I 9—12 oz 2—^», l.srriaz, 9—12
T o m l n e r s k o l e t o r ? i Z e r (14-18
(^Isi-Oktbr.) Ziver ^c>ruclen <je alm. ZkolekaZ I^nclervisnin^ i tlusboliäninA, bl. a.
ä^ZliZ ^IzälavninA, tienkoZninZ in. m.
I^ncierststtelse inaa ssxez in 6 en 15. kebruar n.
^lle Opl^nin^er oZ Skoleplan kaas veä ^orstanäeren
X. Damm eller veä Ii. Clausen. 8clbA.. k^wniezlle 6 8t.

?il Wncle om vore Osäe
Nordborg:
Honsnap:
Kamp:
Rorkoer:
Svenstrup:

Afdeling

tt. NLNMNQ - I^ssgeautori8eret ^388sr -

Zomfruslien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

LI

Sonderborg Afdeling

afholdt den 2. December sit aarlige Gaasespil. Der var
godt Besog og derfor gav det ogsaa et godt Overskud.
Afdelingen har ogsaa i indevcerende Aar af Sonderborg Byraad faaet tilstillet et Belob paa 150,00 kr. til
Fordeling blandt trcengende Medlemmer, og der er as
det ncevnte Belob og af Lokalafdelingens egne Midter
uddelt 50 Gavekort 3 5,00 kr. til Indkod af kolonialvarer.
Af Overskudet fra Gaasespillet afholdtes der 2. Juledag Juletræsfest for Medlemmernes Born. Julemanden
uddelte Juleposer til 130 Born.
IHenhold til en Forsamlingsbeslutning vil der inden
Udgangen af Januar Maaned blive afholdt en Underholdningsaften, hvortil alle Krigsinvalider og Enker vil
faa scerlig Indbydelse, men Bestyrelsen beder allerede nu
Medlemmerne om at give talrigt Mode.
Bestyrelsen.
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Ovn v. Rinkences:
Jels:

^

Niels Peter Rygaard
dod den 30. September 1933
Peter Prüß
dod den 13. Oktober 1933
Martin P. Jorgensen
dod den 24. Oktober 1933
Martin Oster
dod den 27. Oktober 1933
Christen Tinnesen
dod den 24. Oktober 1933
Peter Hansen
dod den 14. November 1933
Lorenz Erichsen
dod den 14. December 1933
Christian P. List
dod den 17. December 1933

^Ieääelel8e kra Invaliäensevnet.
Kon8ultation for militsere Invalider og 8aaäanne8 efterlaäte samt Kentean8sgere vil af en ^ä8enäing fra ^ssvnets
Kontor i Januar ^Issneä 1934 blive afbolät i:
ttsäersleV, ^mtsbanegasräen,
äen 4.. 11.. 18. og 25. Kl. 14»o.
Aabenraa, Z^geksssens Kontor, 8t. potteSsäe 6,
äen 3., 9., 16., 23. og 30. Kl. 14»<>.
I'onäer, /^mtskuset, äen 10. og 24. Kl. 14^5.
koläersIeV, ^ernbanekotellet, äen 19. Kl. 14»o.
I^oZumklo8ter, ttotel ko)?s!, clen 12. Kl. 14 20.
I'oktlunck, k^rosck' Hotel, äen 26. Kl. 14<>o.
KsääinS, ttotel koälling, äen 6. Kl. 14 00.
Invalider og efterlaclte, 8amt kientean8sgere, 80m sn8ker
st göre Krug af cli88e Kon8ultgtioner, mas 8ene8t 2 Oage inäen
äen Dato, pss tivilken äe agter st give ^ocle, meääele lnvsliäensevnet i 8onäerborg, til kVilken Kon8ultstion äe agter at
give ^säe, for at Veäkommenäe8 /^kter kan blive meäbragt
til Kon8ultgtionen.
Kon8ultatjonerne — Ve6 kvilke 6er ikke er I^.ejliZke<!
til st blive Isegeun6ersoSt — afboläe8 kun, for 8aaviät ^eevnet
rettiäigt moätager ^nmeläel8er til samme. Invalicleneevliet.

.Krigs-Invaliden" redigeres af Ar. Andresen, Tonder. Ssndergade Z2, Telefon 193;
Eftertryk af .Krigsinvaliden" med Kildeangivelse er tilladt.

udkommer een Gang maanedlig, og koster 15 Ore pr. Eksemplar.
Trykt i A. E. Eggerts Bogtrykkeri, Sonderborg. Telefon 24S.

kaliöen
Medlemsblad

>

> >

for foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Ar. 11

-i»

Den 1. Zebuar 1934

Marselisborg - Monumentet.
(politiken af 23. 1. 1934.)

Monumentet scetter Verdensrekord
for Inskription med sine 4050 Navne.
2000 k r i g s i n v a l i d e r
fores med Ekstratog og Damper fra Sonderjylland
op til Aarhus for at overvoere Afsloringen.
Det vceldige Mindesmoerke over Danske, som faldt
i Verdenskrigen, noermer sig sin Fuldendelse og vil blive
afsloret til Sommer.
Lensgreve Schack, Schackenborg. Generalkonsul Adolph
og Loege H. A. Mnge fra Aarhus var i Gaar i Avdiens
og bad kongeparret komme til Stede, kongen gav sit
Tilsagn derom, og Afsloringen i Marselisborg Mindepark blev bestemt til forst i Juli.
Men staar Monumentet foerdigt allerede i Juli
Maaned? Billedhugger Axel Poulsen har dog forst lige
afleveret det andet Relief og har saaledes to igen.
Monumentet koster en kvart Million kr.
Vi fporger Generalkonsul Adolph derom.
— Jeg har spurgt om det samme, sagde han.
Axel Poulsen var otte Maaneder om det sorste Relief
og 4l/2 Maaned om det andet, som blev sat op i Gaar.
kan han saa faa gjort de to sidste foerdige paa et halvt
Aar? Han tror selv, han kan, han er nemlig temmelig
langt fremme med det tredje og ta'r saa megen Hjoelp
som overhovedet muligt til alt grovere Arbejde" Lad os
da se. Alt skulde jo helst voere i Orden til Juli.
Ja, saa er vi naaet saa vidt. Der er gaaet Aars
Slid forud. Alene at samle over 4000 Navne paa Dan
ske, som faldt i Verdenskrigen, og at rejse de fornodne
penge til Opforelfen af Mindesmærket. Det kommer til
at kofte lige op imod en kvart Million kr. og dem har
vi heldigvis. Det er mange penge, men saa ejer vi
ogsaa et Monument, hvortil der noeppe findes Magen
noget Sted i Verden.
Loest korrektur paa 112 000 Bogstaver.
— hvordan?
— Jeg tror sikkert, dette Monument scetter Verdensrekord for Inskription. Jeg ved det ikke, men maaske en
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og anden kan sortoelle, om der noget Sted er saa stort
et Monument med saa omfattende Inskription. I den
cirkelrunde Mur indhugges 4050 Navne, foruden hvert
Navn tillige Fodested og Fodselsdag, Dodssted og Dodsdag. Jeg har regnet ud, at der for hver af de 4050
faldne Danske medgaar 40 Bogstaver for at meddele dette.
Det vil altsaa sige. at der i Muren indhugges 162 000
Bogstaver. Det er sandelig et stort Arbejde for Stenhuggeren, men det har ogsaa taget lang Tid for mig at
lcese korrektur. Jeg har i Lobet af et Aar loest korrektur paa 112000 Bogstaver, har saaledes 50 000 tilbage.
— Var der mange korrekturfejl?
— Nogle, men de fleste kunde rettes uden storre
Besvcer. Man har vist kun i et enkelt Tilfalde maattet
slaa en af de plader, hvoraf Muren sammensattes, i
Stykker, fordi Fejlene ikke kunde rettes, pladerne soettes
nu op efterhaanden, Muren er 4^2 Meter hoj, og pladerne fylder den fra nederst til overst.
— Bliver Mindesmærket tilgroet som planlagt?
— Ja, allerede til Sommer faar det karakteren af
en Mindelund, planter og gronne Buske gror op ad
ydermuren og skjuler denne. Naar man gennem den
eneste Aabning i den cirkelrunde Mur troeder inden for,
saa staar man paa en cirkelrund plads, 36 Meter i
Diameter, ncesten lige saa stor som pladsen inden for
Gitteret omkring hesten paa kongens Nytorv, doekket af
ru Fliser fra Oland. og her har man da foran sig 2nskriptionerne og Relieferne. ellers intet andet end den
blaa Sommerhimmel. Intet af Omverdenen, intet Hns
eller Trce ojnes her fra Mindelunden, men med Tiden
venter man, at Lovhanget foran ydermuren vil brede
sig ind over det overste af Muren og saaledes danne en
Stump gront Lovtag som et Symbol paa selve Livet,
der gronnes over det Sted, hvor vi mindes vore faldne
Landsmoend.
2000 krigsinvalider hentes op fra Sonderjylland.
— Hvordan fejres Afsloringen?
— Som en Land s fest. Afsloring med Taler og
Sange udsendes i Radio; men alligevel venter vi, at
Festen vil samle mellem 70 og 80 000 Deltagere. Aarhus alene har 100 000 Indbyggere og ude over Landet
sidder videre 125 000 Efterladte af de Faldne. Mange
af dem kommer ogsaa. Endelig findes i Sonderjylland
over 2000 Invalider fra Verdenskrigen. Det er svoert.
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om ikke umuligt for mange af dem at rejse alene op kil
Aarhus. Men disse 2000 bor forst og fremmest vcere
med den Dag, og derfor lader vi dem afhente i Ekstratog og med Damper.

Der Freund und Führer
seiner Königin-Füsiliere
Friedrich Reimers
gefallen am 18. Oktober 1915 in der Champagne.
(Efter Bogen „Schleswig Holsteiner im Weltkrieg"
von Dr. Harboe kardel
og „Deutscher VolkskalenderNordschleswig").
Was verloren kehrt nie wieder;
Ging es aber leuchtend nieder,
Leuchtet's lange noch zurück.

Eine Szene aus dem letzten Kriegsjahr: Urlauber
vom Füsilier-Regiment 86 ..Königin" fahren in die Heimat.
In dem vollgepfropften Vierter-Klasse-Abteil fliegen durch
den stickigen Qualm des Kriegstabaks derbe Frontausdrücke
hin und her. Da fällt von einer Seite der Name Friedrich
Reimers. — Totenstille! — Und dann erheben sich diese
einfachen Grabensoldaten in ihren geflickten, zerschlissenen
Uniformen und einer von ihnen sagt leise: ..Ehre seinem
Andenken!"
So zittert noch drei Jahre nach seinem Tode die
Erinnerung an Friedrich Reimers nach in den Herzen
seiner Leute, die ihn wie einen Vater und Freund geliebt
und verehrt haben.
^
^
In den ersten Maitagen 1915 ergreift Friedrich
Reimers eine starke Unruhe. Der Alarm mit dem klaren,
sicheren Blick hat die Schwäche der deutschen Stellung
bei Moulin seit langem erkannt. Daß die obere Führung
sich in Sicherheit wiegt, macht ihn nur noch hellhöriger.
Als dann Anfang Juni die starken Beschießungen der
deutschen Stellungen einsetzt, da weiß er, was die Stunde
geschlagen hat. Oer „schwarze Tag" von Moulin, der
6. Juni, bricht an. Das 3. Bataillon der 86er geht fast
zugrunde, aber daß ein Durchbruch vereitelt wird, ist
das Verdienst Friedrich Reimers'und der anderen tapferen,
umsichtigen Kompagnieführer der beiden anderen Bataillone. die noch rechtzeitig ihre Leute in die Einbruchftelle
werfen und den Angriff abdämmen. Schleswigsche Zähig
keit sieht in hartem Kamps gegen Zuaven und Turkos,
die blutdürstend gegen die Abschnitte Sonderburg, Alensbürg, Apenrade und Schleswig vorbrechen. Wie standHaft sind sie in der Verteidigung, wie musterhaft in der
Feuerdisziplin! Hier stehen die besten Söhne der nordischen Rasse gegen afrikanische Unkultur.
„Es waren unsagbar schwere Tage," schreibt Friedrich Reimers rückblickend am 18. Juni, „ich mag über
das Schreckliche gar nicht nachdenken. Unser armes, tapferes
Regiment! Eines erhebt mich und strafft die Seele: die
Herrlichkeit deutschen Wesens, verkörpert in unserer In
fanteri."
Wo deutscher Heroismus gegen schwarze Barbarei
ficht, erstrahlt er im hellen Licht:
„Die Gutherzigkeit unserer Leute zeigte sich gerade
nach der Kampferregung. Sie nahmen sich der verwundeten Feinde an. Ein kleiner Kriegsfreiwilliger kroch
im feindlichen Feuer aus dem Graben, um einem vor
der Front liegenden französischen Offizier seine Feldflasche
zu geben."
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Auch den dänischgesinnten Nordschleswigern in seiner
Kompagm war er der väterliche Freund. Auch sie riß
er mit sich fort durch die alles bezwingende Macht seiner
starken, belebenden Persönlichkeit. Ja, er gewann ihre
Liebe und ihr Vertrauen in so starkem Maße. daß man
sagen kann: Friedrich Reimers ist es in erster Linie
gewesen, der den deutschen Offizier in Nordschleswia zu
Ehren gebracht hat. Unvergleichlich schöne Worte hat
er den Nordschleswigern seiner Kompagnie gewidmet.
Als ein geschichtliches Zeugnis mögen sie hier ihren
Platz finden!
«Als Kompagnieführer bin ich verpflichtet, für die
nordfchleswigschen Soldaten einzutreten. Es sind besonders
pflichttreue Soldaten, von vorbildlicher Hingabe, zuverlässig, ernst, oft religiös .... Ich darf wohl sagen:
meine wertvollsten Leute sind dänisch-sprechende Nordschleswiger. Aus Wahrheitsliebe und Gerechtigkeitsgefühl muß ich für unsere nordfchleswigschen Soldaten ein
treten. Ich tue es aber auch aus leidenschaftlichem Interesse an unserer gesamtgermanischen Zukunft. Deutsche
und Skandinavier müssen fest zusammenstehen und Schulter
an Schulter fechten, wenn wir Mitteleuropäer nach spätestens
einem Menschenalter den neuen Kampf gegen das Russentum auszufechten haben."
»

-»

Mit den Königin-Füsilieren in Nordfrankreich
Aus den Briefen des s Oberleutnants Friedrich Reimers
Mitgeteilt von Dr. Harboe kardel
Mit dem Füsilier-Regiment Nr. 86 ..Königin", dem
viele Nordschleswiger angehörten, rückte im August 1914
auch der Tatinger Pastorensohn Friedrich Reimers ins
Feld. Er hat es, wie wenige, verstanden seinen Soldaten
Führer und Freund zu sein. Er führte die 7. kompagnie des F. R. 86. Seine Leute brachten ihm ein unbegrenztes Maß von Vertrauen entgegen. Sein früher Tod
(am 18. Oktober 1915 bei Somme py) bedeutete für
sie einen nicht zu ersetzenden Verlust. Was an dieser
Stelle hervorgehoben zu werden verdient ist, daß auch
die dänischgesinnten Nordsleswiger mit Verehrung an ihm
hingen. Er selbst äußerte, daß seine besten Soldaten
dänischsprechende Nordschleswiger seien. Er lebt in seiner
festen, reinen, gütigen Art im Gedächtnis vieler Nordschleswiger als die Idealgeskalt des deutschen Frontoffiziers. Die folgenden Briefe mögen sein Bild vor einem
weikeren kreise erstehen lassen.
H
5
(Heimdal 28. 11. 33).

Mine bedste Folk De dansktalende Nordslesvigere.
Deutscher Volkskalender 1934 gengiver nogle Breve
fra Overlojknant Ar. Reimers, en prceskeson fra Tating
der i krigens forske Tid var Aorer for 7. kompagni af
Reg. Nr. 86 fra Flensborg. Overlojtnant R. var faaledes
kammerat med Grd. p. Ehr. Hanssen. Nygaard, der var
Lojtnant ved samme kompagni indtil Februar 1915, og
de blev gennem de foelles Oplevelser scerlig gode Venner.
I Oktober 1915 faldt Reimers ved Somme py, ramt
af en kugle i Hovedet. I et Brev fra Moulin» dateret
30. Juni 1915 skriver han bl. a.:
Som kompagniforer er jeg forpligtet til ak sorge for
de nordslesvigske Soldater. De er scerlig pligttro, i Besiddelse af en forbilledlig Hengivenhed, alvorlige, religiöse.

krigs-ünvaliden"
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Jeg tor vel sige, mine værdifuldeste Folk er dansktalende
Nordslesvigere. As Sandhedskærlighed og Retfærdighedsfglelse maa jeg kroede i Skranken for vore nordslesvigske
Landsmoend. Men jeg gor det ogsaa af lidenskabelig
Interesse for vor foelles-germanske Fremtid. Tyskere og
Skandinaver maa staa fast sammen og kcempe Skulder
ved Skulder, hvis vi Mellemeuropceere efter senest en
Menneskealder skal udkcempe den nye kamp mod Russerdommet.
-i5
(Hejmdal 4. 12. 1933.)

Dr.

Friedrich

Reimers —

en lykkelig Sammenscelning af de allerbedste
Egenskaber i det lyske Folk.
Gdr. P. Chr. Hanssen
(Son af fhv. Minister H. P. Hanssen)
om sin faldne Ven.
I Deutscher Volkskalender 1934 offentliggjorde Dr.
Harboe kardel, nogle Breve fra Overlojtnant Reimers,
hvoraf vi her i Bladet gengav et Brev, der omtalte de
dansktalende Nordslesvigere. Vi har henvendt os til den
faldne Overlojtnant Reimers' Ven, Gdr. P. Chr. hans
sen, Nygaard, og bedt ham fortcelle om Overlojtnant
Reimers.

Lojtnant Reimers og P. Lhr. Hanssen. Nygaard

Hos gamle kammerater fra 2. Batl. Fus.-Rgt. 86
og da navnlig dettes 7. kompagni vil Ofsentliggorelse
af Breve fra Overlojtnant Reimers blive lcesk med megen Opmærksomhed. Som en af dem, der har haft den
Lykke at vcere kammerat med ham under vanskelige
Forhold, ofte med Doden for Ojnene, vcekker Navnet
Friedrich Reimers et Voeld af Minder.
Han var en lykkelig Sammensætning af de allerbedste Egenskaber i det tyske Folk. Sit kompagni holdt
han sammen med sin egen Form for Disciplin, en Form,
som i de haardeste kampe tilfulde bestod sin Prove. men
som dog var saa vidt forskellig hvad man ellers dengang
forstod ved Disciplin. Alle folte vi en Hengivenhed for
ham, fordi vi vidste, at det hvad han evnede, gjorde
han med Hjerte og Forstand for sine Undergivnes Sikkerhed. Han gav sig ikke Ro og Rast, for han havde sorget
for sine Folks Vel paa den mest effektive Maade. Og
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da Forholdene havde fort det med sig, at der navnlig i
hans Kompagni var mange danske Nordslesvigere, lod
han i god Overensstemmelse med sin Retfcerdighedsfolelse
denne Omsorg for sine Undergivne ogsaa i overvældende
Maal blive os til Del.
I kamptider var han en uforlignelig Forer, som
holdt sit kompagni fast i sin Haand med opmuntrende
Tale uden kommandotone. I rolige Tider var hans
Hule Samlingssted for en intellektuel kreds af Officerer
og hvad der sikkert dengang ogsaa er faldet mangen aktiv Officer for Brystet af unge og oeldre Studenter.
Reimers var altid Midtpunktet. Hans Viden og Indsigt, hans mesterlige, velklingende Sprog, de klare, spillende Ojne, gjorde paa os alle et dybt Indtryk, ofte har
vi siddet til langt ud paa Natten for at lytte til hans
kloge Tale.
Alen langt fra altid var det Officererne, der var
hans Tilhorerkreds. Ved sin Gang gennem Skyttegraven kunde han i Timevis samtale med de Menige, som
alle som en forgudede ham.
Reimers havde gennem sin Virksomhed i „Zentralstelle
für Volkswohlfahrt» fattet en stor Interesse for Folkehojfkolen og alle de Sporgsmaal, som havde Forbindelse
dermed. Saadanne Emner var ofte Udgangspunkt i vore
Samtaler, men i Reglen endte de med Reimers' Skildring
af Troek fra Barndoms- og Ungdomsaarene i Tating og
Ferietider paa Stranden ved Sct. Peter. Rorende Hengivenhed folte han iscer overfor sin Mor. De ommesie
Udtryk kunde han da finde. Stor og tung var Sorgen,
da det den 18. Oktober 1915 lige ankommen i Skyttegraven i Champagne rygtedes, at Reimers var falden,
ramt af en kugle midt i Panden.
To Timer laa han bevidftlos, saa udaandede han.
Hans kompagni bad om, at Liget matte blive staaende
i to Dage til Kompagniet kom i Reserve. Hans Folk
vilde folge ham til hans sidste Hvilested. I en ode Egn
i Champagne paa kirkegaarden i Etienne. saa vidt forskellige som kun tcenkelig fra hans Hjemegn fik han sin
Grav.
Jeg skrev dengang et langt Brev hjem og sluttede
dette med Ordene: Hele Regimentet i Sorg, overalt
Sorg. Ja, der var Sorg blandt alle, der havde kendt
ham.
Da jeg kom hjem fra krigen opfogte jeg straks hans
gamle Forcrldre i den hyggelige Proestegaard i Tating.
I 3 Aar havde jeg i min Pung som et klenodie gemt
det sidste Ord fra hans Haand. hvori han bad mig som
Forplejningsofficer skaffe sig Spiritus, for at han og
hans Soldater kunde vaske Hcenderne, naar de havde
begravet de mange Lig af faldne Franskmcend, som laa
foran Skyttegravene. Natten igennem var han Sjoelen
i Arbejdet, under de mest vanskelige Forhold at bjerge
Ligene af de faldne Modstandere. Jeg gav det til hans
Mor, hende, som han holdt saa meget af og talte saa
omt om.
Men tilbage har jeg Mindet om en Hcedersmand
fra Isse til Fodsaal, hvis Sandhedskærlighed og Retfoerdighedssolelse, og afgorende Indflydelse indenfor Officerskorpset det maa tilskrives, at Behandlingen as danske
Nordslesvigere i Regimentet 86 var forbilledlig, og jeg
tror, at alle vi, som har loert ham at kende, aldrig glemmer Mindet om Friedrich Reimers.
Nygaard, den 3. December 1933.
5
.
p. Chr. Hanssen.
4-
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Grd. Henrik Petersen, kornkved
om Overlojtnant Reimers.
Det er mig en Gloede at efterkomme Redaktionens
Opfordring til at flette en Mindekrans om min gamle
Kompagnisorer Overlojtnant Reimers fra 7. kompagni,
Regt. 86. Det er mig en scerlig Gloede, fordi jeg kan
bevidne, ak det Brev som er offentliggjort i „Deutscher
Volkskalender" angaaende de dansktalende Nordslesvigere
i fuldt Maal er i Overensstemmelse med den gode Behandling, som blev os til Del i 7. Kompagni under Rei
mers Forerskab.
Reimers, som var Son af Pastor Reimers i Tating,
var Reserveofficer, og vi var ved Udrykningen fra Alensborg, den 7. August hurtig klar over, at han ikke havde
noget tilfcrlles med den fra aktiv Tjeneste velkendte brydske og overlegne preussiske Osficerstype. Da vor forste
Kompagnisorer Kaptajn pecher den 13. September blev
Haardt faaret og kom i fransk Fangenskab, blev Lojtnant
Reimers kompagnisorer. Han folte Ansvaret for sine
Soldaters Ve og Vel hvile tungt paa sig, og scerlig folte
han, at vi dansktalende og dansksindede Nordslesvigere
havde en vanskelig Stilling.
Aldrig skulde han lcegge os Hindringer i Vejen,
naar vi Nordslesvigere benyttede vort danske Modersmaal; var vi i Hvilestilling, og vi om Aftenen samledes
og sang vore danske Sange og Salmer, var Reimers
ofte Tilhorer, dette gloedede ham.
paa sine daglige Ture gennem Skyttegraven havde
han altid et venlig Ord til dem, som stod paa Vagt. vi
Nordslesvigere kunde have det Behov. Humoret stod ikke
altid hojt. 7Mg hilste han gerne med „Guten Tag mein
lieber Henrik"; vi fik os saa ofte en lomgere passiar,
jeg mcerkede hurtigt, at jeg godt kunde tale frit fra
Leveren om de nordslesvigske Forhold.
Han indrommede. at der var fort en ganske forfejlet
Politik, hvis der nogensinde skulde vcere Tale om ak
vinde Nordslesvig for Tyskland, ligesom han beredvilligt
udtalte, at de danske Nordslesvigere fik deres kulturelle
Frihed.
Jeg mindes engang ved Moulin-kampene i Juni
1915, Franskmandene var brudt igennem Stillingen til
hojre for vort kompagni. Dette medforte, at der var
Fare for, at vi kunde blive taget til Fange. Reimers
var hele Dagen paa Fcerde i Skyttegraven, der var ikke
Umversitäts-Professor Dr. med. Haberland. Köln:

Sie ruhende und schlummernde Znfeklion.
«Deutsche Kriegsopferversorgung", Januar 1934.
In letzter Zeit mehren sich auffallend diejenigen Fälle
von Kriegsdienstbeschädigungen, bei denen nach einer
Schußverletzung oder Infektionserkrankung ein neuer Entzündungsprozeß wieder aufflackert. — Ist es möglich,
daß nach 10, 15 und mehr Jahren eine alte Infektion
wieder in Erscheinung treten kann?
Früher vertrat man auf Grund der Lehre des
berühmten Berliner Chirurgen Prof. Ernst von Bergmann
und der Erfahrungen im Burenkriege die Auffassung,
daß eine Schußverletzung keimfrei sei. Dies hat sich als
irrig erwiesen. — Die Krankheitskeime auf einem Geschoß,
welches in rasender Geschwindigkeit durch die Luft saust,
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Tale om, at han skulde krybe i Ly som saa mange andre,
naar hans Folk var i Fare.
Hen paa Eftermiddagen, da Franskmanden var saa
vidt fremme, at han ncesten kunde skyde paa os bagfra,
kom Lojtnant Reimers og Hasse farende i aandelos
Spcending; Reimers spurgte mig: „Was machen wir,
Hennk". Jeg mente, der var ikke andet at gore end
at blive rolig i Stillingen og afvente; Reimers blev ved
dette Svar ligesom mere rolig, Hasse derimod vilde ud
af Graven og kcempe til sidste Mand. Reimers fulgte
mit Raad. efter Morkels Frembrud kunde kompagniet
troekke sig tilbage, og vi havde ncesten ingen Tab haft.
Desvcrrre naade Reimers ikke at komme hjem og
gore en Haardt tiltrcengt Gerning i Folkeforsoningens
Tjeneste. Den 18. Oktober 1915 blev han dodelig saaret
af en kugle i Hovedet. Dagen derpaa udaandede han
uden at vcere kommen til Bevidsthed. Hele kompagniet
sorgede, vi solle at der var ingen, der som han kunde
holde sin omsorgsfulde Haand over os.
Den 21. Oktober var hele Kompagniet samlet om
hans Baare. og jeg og flere andre Nordslesvigere var
blandt de 8 Mand, som bar ham paa vore Skuldre fra
Lasarettet til Graven.
Da vi fomkede vor Ven i Mulde, som vi havde
gjort det for ved saa mangen kcer Landsmand, var det
for os, som om det sidste Haab om at komme levende
hjem brast, aldrig har jeg vceret mere bedrevet.
Som et Tegn paa, at han folte med sine Folk, mindes jeg ogsaa, dengang jeg havde faaet Meddelelse hjemme fra. at min Fader var dod, samme Aften kom Reimers og Lojtnant Hasse op paa det Holoft, hvor vi laa,
for ak rcekke mig deres Haand til Deltagelse i min store
Sorg, ja saadan var han. altid havde han kompagniets
Vel for Oje, og jeg mindes ham i dyb Taknemlighed.
Han kcempede med hele sit rige Hjerte for sit tyske
Fcedreland, men han indsaa den vanskelige og tunge
Stilling for os dansksindede Nordslesvigere, og han gjorde
sit bedste for at lette denne. Hvor det kunde lade sig
gore, sorgede han for. at en af os fik en Stilling bag
ved Fronten. Da jeg havde vceret 20 Maaneder i forreste Linje, fik jeg ogsaa en „Druckposten", jeg blev Bestyrer for Landbruget i en fransk By 30 km bag ved
Fronten, der blev jeg i fulde 2 Aar. Denne Stilling kan
jeg ogsaa takke Reimers for, han havde udpeget mig.
for den drcebende kugle ramte ham.
Ko ru tv ed, den 30. Novr. 1933. Henrik Petersen.
werden von dem Luftstrom nicht entfernt. Die Kleider
und die Haut sind stets mit Krankheitserregern behaftet.
Beim Eindringen des Geschosses in den Körper reißt
dieses, außerdem noch die Infektionskeime auf der Haut
mit in die Tiefe, ganz besonders wenn noch Kleiderfetzen
und andere Dinge mit in die Wunde hineingelangen.
Je nach der Giftigkeit und der Lebensfähigkeit der Krank
heitserreger, sowie der Beschaffenheit der Wunde kommt
es entweder zu einer Entzündung mit nachfolgender Eite
rung oder die Abwehrkräfte des Körpers sind imstande,
die eingedrungenen Infektionserreger abzutöten oder
wenigstens so zu bekämpfen, daß sie keinerlei merkliche
Entzündungs- bzw. Krankheitserscheinungen hervorrufen.
In solchen Fällen heilt das Geschoß ein. Es kann
unter Umständen bis zum Lebensende vollständig reak
tionslos im Körper verweilen. Dabei muß man sich
klarmachen, daß nicht nur daß Geschoß, sondern auch die
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Krankheitserreger mit eingeheilt sind. Wenn aber aus
verschiedensten Gründen, z. B. durch einen Stoß auf die
Umgebung des Geschosses, durch andere Erkrankungen
des Körpers usw., günstige Lebensbedingungen wieder
geschaffen werden für die vor langen Jahren eingedrun
genen Krankheitserreger, so bricht zuweilen von neuem
die Infektion aus und ruft gelegentlich äußerst bedrohliche
Krankheitserscheinungen hervor. — Weil die Infektionserreger jahrelang im Körper ruhten, ohne krankheitserscheinungen zu verursachen, so bezeichnen wir dies mit
„ruhender Infektion". — Deshalb legen wir Wert
darauf, bei dem Verdacht einer ruhenden Infektion die
Geschosse, selbst die kleinsten, zu entfernen, um die Gefahr
des Ausbrechens einer neuen Infektion zu verhindern.
Unter diesen ruhenden Infektionen, welche immer
wieder von neuem aufbrechen, haben vor allem Kriegsverletzte mit infizierten Knochenschüssen zu leiden. Das
Knochenmark kann von der Entzündung ergriffen sein
(lateinisch: osteomyetitis), und die Patienten haben so
lange unter immer wieder neuen Knocheneiterungen und
Abstoßen von abgestorbenen knochenteilen zu leiden, bis
der Chirurg endlich radikal den Herd der ruhenden Insektion beseitigt.
Diese ruhende Infektion quält auch besonders diesenigen, welche sich im Kriege eine Lungentuberkulose,
einen infektiösen Gelenkrheumatismus oder eine infektiöse Darmerkrankung und dergleichen mehr zugezogen
haben. Die Erkrankung heilt unter geeigneter BeHandlung ab oder die Krankheitserreger bleiben mitunter in
der Lunge bzw. den Gelenken oder im Darme, zeigen
Wochen, Rlonate oder Jahre keine Krankheitserschei
nungen, bis durch irgendein Anlaß diese Bakterien wieder
günstige Lebensbedingungen zur Entfaltung ihrer Lebens
eigenschaften finden und der Betreffende dann von neuem
wieder aufs schwerste erkrankt.
In das Kapitel der ruhenden Infektion gehören ebenfalls viele Fälle von Gallenstein-, Nieren-, Bauchspeicheldrüsen- und andere -Erkrankungen. Das medizinische
Schrifttum teilt z. B. folgende Fälle mit:
Ein Soldat erkrankt im Felde an Typhus. Er wird
geheilt und macht an der Front bis zum Ende des Krieges
seinen Dienst. Einige Typhuserreger sind vom Zwölffingerdarm durch den Ausführungsgang der Gallenblase
in diese gewandert. Dort gaben sie Veranlassung zur
Gallensteinbildung. Zunächst waren die Typhuserreger
von einem ganz kleinen Gallenstein umschlossen, der sich
im Lause der Jahre allmählich vergrößerte, ohne daß
der Patient es merkte; nach 16 Jahren bekommt dieser
Patient plötzlich einen schwersten Gallensteinanfall, der
Stein bricht durch die Gallenblasenwand in die Bauchhöhle ein, es entsteht eine schwere Bauchfellentzündung,
an der der Patient stirbt. — Die Untersuchung des Gallensteines ergab, daß sich in der ZNitte des Steines Typhuserreger befanden. Die angelegte Kultur bewies, daß
diese Typhuserreger noch dieselben schädlichen Lebenseigenschaften hatten wie vor 16 Jahren. — Daß auf
Grund dieser ruhenden Infektion der Tod durch Gallen
steindurchbruch als Folge der Dienstbeschädigung anerkannt werden muß, bedarf keiner weiteren Begründung.
Ebenso sind zahlreiche Fälle bekannt geworden, in
denen sich von einer äußeren Wunde, welche vollständig
vernarbt war, nach 10 und mehr Jahren plötzlich Ent
zündungserscheinungen einstellten, ohne daß der Betreffende
von außen die Narbe gereizt oder geschädigt hätte. Von
dieser Narbe aus nimmt dann eventuell der frühere Ent
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zündungsherd seinen Ausgang. Venen (^ abführende
Blutgefäße) in der Nachbarschaft werden in den Entzündungsvorgang miteinbezogen, daß Gefäß entzündet sich,
es tritt Venenentzündung ein, und eine Blutgerinnung
gesellt sich in diesem entzündeten Gefäß hinzu (^ Throm
bophlebitis). Wenn sich nun ein Stück dieses Blutgerinnsels plötzlich loslöst, in das Herz bzw. in die Lunge
hineingelangt, woran der Patient plötzlich stirbt, so steht
dieser Tod wegen der ruhenden Infektion selbstverständlich im ursächlichen Zusammenhang mit der seinerseit
oberflächlich gelegenen, später vernarbten Wunde, welche
sich der ehemalige Soldat im Kriege zuzog.
Dies gilt nicht nur für verschmutzte Wunden, sondern
auch für Hautverbrennungen durch Kampfgase, Verätzungen
usw. Die Auffassung, bei einer Verätzung durch Kampfgas, Säure oder andere chemische Stoffe würden krankheitskeime auf der Haut sofort abgetötet, ist nur zum
Teil richtig. Denn der spätere Schorf und vor allem
das schwerbeschädigte Gewebe bilden einen ausgezeichneten Nährboden für sämtliche Infektionskeime. Weil die
Haut niemals keimfrei ist, so kommt nach einer solchen
Hautverätzung meist in kurzer Zeit nachträglich eine Wundinfektion zustande ( sekundäre Wundinfektion).
Bei der ruhenden Infektion fand also irgendeinmal
eine Infektion statt, welche Krankheitserscheinungen bewirkte.
Viel unheimlicher verhalten sich dagegen die von
mir 1919 beschriebenen „schlummernden" Infektionen.
— Hierbei weiß der Patient nicht, daß er sich einmal
infizierte oder an irgendeiner Infektionskrankheit litt. Die
betreffenden Krankheitskeime hatten bis zum Ausbruch
der schlummernden Infektion niemals die geringsten
Krankheitserscheinungen gezeigt. Bereits die Untersuchungen von Wernicke zeigten, daß das strömende Blut bei
manchen kerngesunden Menschen lebende Tuberkelbazillen
enthält. Der Amerikaner Williams fand in der angeblich vollständig sterilen Galle mehrmals den Erreger der
Gasbrandinfektion, der gefürchtesten Wundinfektion im
Weltkriege, welche mit der Kampfgasinfektion nichts zu
tun hat. Mühsame bakteriologische Untersuchungen während
keimfreier Operationen überzeugten uns, daß in dem vollständig gesunden Gewebe manchmal gefährlichste krankheitserreger gefunden wurden, obgleich dieselben bei dem
Patienten keinerlei Erscheinungen verursacht hakten.
Wenn durch ähnliche Geschehnisse, wie bei der ruhenden Infektion, günstige Lebensbedingungen für die schlum
mernden Krankheitskeime geschaffen werden, so bricht eine
Infektionskrankheit aus.
Mancher ehemaliger Kamerad glaubt oft, seine Er
krankung in der letzten Zeit sei auf Kriegseinflüsse zurück
zuführen. Er denkt zuweilen nicht daran, daß im Laufe
der Nachkriegsjahre und des Älterwerdens die Zeit nicht
spurlos — wie auch bei den anderen Mitmenschen —
an ihm vorüberging. — Wenn aber der Zusammen
hang des Ausbruches einer schlummernden und ruhenden Infektion mit den Kriegsereignissen einwandfrei
gelingt, dann hat er natürlich auch berechtigte Ansprüche
auf einen Ehrensold (Rente).

Vlindgcenger eksploderet i Flandern.
I Ostnieukerke ved Roeselaere var nogle Arbejdere
nylig i Fcerd med at nedbryde et gammelt Opholdsrum
der var indrettet af Tyskerne under Verdenskrigen.
Under Arbejdet skete der en Eksplosion, hvorved 4 Arbejdere drcebtes. og 1 blev alvorligt saaret. Det er antagelig en Blindgoenger, der er eksploderet.
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Aus der internationalen
Kriegsopferbewegung.
Waffenstillstand.
Die ganze Kriegsbeschädigtenpresse hat dem 11. November, dem 15. Jahrestage des Waffenstillstandes, lange
Besprechungen gewidmet, in der sie ihren Willen bekräftigt. einer Wiederkehr der Kriegsschrecken mit allen Mitteln entgegenzuarbeiten. Die Blätter gedenken dabei der
Opfer, die der Weltkrieg von allen gefordert hat. Das
Journal des Mutiles et Combattants vom 12. November
zeigt auf zwei Seiten in graphischen Darstellungen in
wahrhaft erschütternden Weise, was der Krieg an Men
schenleben und Gütern zerstört hat. Zwei Tabellen
seien hier besonders erwähnt; die eine führt an daß
jede Minute im Krieg 4 Menschenleben gefordert hat,
jede Stunde 240. jeder Tag 6500 Tote. Die andere
stellt die Verluste des Weltkrieges denen der andern großen
geschichtlichen Kriege gegenüber. Den zehn Millionen
Toten des Weltkrieges können die napoleonischen Kriege
„nur" 1700000 Menschenleben, die Kriege der Revolutionszeit 1400000 und der russisch-japanische Krieg gar
nur 624000 Gefallene zur Seite stellen.

Österreich.
Ordentlicher Verbandstag des Landesverbandes
für Men, Niederösterreich und Burgentand.
Die Tagung des Landesverbandes hat am 25. und
26. November in Wien im Beisein von etwa 290 Dele
gierten und von zahlreichen Vertretern der Ämter und
der Behörden usw. stattgefunden. Für die Ciamac waren
anwesend der Präsident, Neditsch, die Vizepresidenten
Cassin und Hirsch sowie der Geschäftsführer de Watteville,
für die Tschechoslowakei Neumeister, für Jugoslawien
Mrvaljevitch und für die Union Federale ihr Schahmeister
Venquer. Der Kongreß, dem eine große Menge Begrüßungsschreiben und Telegramme von den Verbänden
der Ciamac zugegangen waren, wurde von Brandeiß
eröffnet und geleitet. Von den Begrüßungsansprachen
seien die Reden von Cassin, penquer, Neumeister und
Mrvaljewitch erwähnt, die den österreichischen Kameraden
die Grüße ihres Landes überbrachten und die ZusammengeHörigkeit der Kriegsteilnehmer hervorhoben.
Brandeiß erstattete, in groß angelegter Rede über
die Lage der Kriegsopfer in Österreich und die Bemü
hungen seines Verbandes, Bericht.
Der Kongreß nahm unter anderem eine Entschließung
über die Lage der österreichischen Kriegsopfer und die
nächsten Aufgaben des Verbandes an, worin eine Verbesserung der Fürsorge verlangt und die Einigkeit und
Geschlossenheit der Kriegsopfer als das einzige Mittel
zur Erreichung der Ziele dargelegt wird. Der Verband bekennt sich ferner darin mit Nachdruck zur Ciamac
und zu ihren Zielen, zu Demokratie, Frieden, Sicherheit
und Entwaffnung.
Eine Entschließung über den Frieden und die Abrüstung brandmarkt die Machenschaften und Treibereien
der Chauvinisten und Kriegshetzer gegen die Abrüstungskonferenz und die Genfer Institutionen. Sie begrüßt die
rastlose Tätigkeit der Ciamac und beschwört die Regierungen aller Staaten, sich über ein erstes allgemeines
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Abkommen betreffend die Abrüstung zu einigen, jede Aufrüstung zu verhindern, die ständige internationale Kontrolle
der Streitkräfte, der Heeresbudgets und der privaten
Waffenherstellung zu gewährleisten und schließlich eine
fortschreitende und energisch durchgeführte Abrüstung herbeizuführen.
Der Kongreß bestätigte seinen bisherigen Vorstand
im Amte, sodaß Brandeiß auch weiterhin die Präsidentschaft führt.
Oer Kongreß hat in Österreich selbst und auch weit
über die Grenzen dieses Landes hinaus mehrfaches In
teresse erweckt und großen Widerhall gefunden. Die
Presse hat sich eingehend mit ihm befaßt. Er beweist
aufs neue die entschlossene friedfertige und demokratische
Einstellung der im Zentralverband vereinigten Kriegsopfer
der verschiedenen Landesorganisationen.
In einem Rundschreiben vom 5. Dezember hat der
Vorsitzende des Landesverbandes den Wortlaut der Entschließungen und die Liste der eingegangenen Glückwunsch
schreiben allen Verbänden der Eiamac und Mitgliedern
des internationalen Vorstandes übermittelt.
In Ergänzung dieser Information hat der Geschäftsführer der Eiamac am 7. Dezember ein Rundschreiben
des Präsidenten versandt, das dessen Eindrücke über die
Wiener Tagung und den Wortlaut der Reden der kameraden Cassin, Penquer und Mrvaljetvich enthält.

Schweiz.
Die französischen Kriegsteilnehmer in Genf.
Die Amicale des anciens combattants francais de
Geneve hat ihre II. Generalversammlung am 3. Novbr.
1933 in Genf abgehalten. Dabei erstattete Maillart
Bericht über die Tätigkeit des Vorstandes des Verbandes
seit vergangenem März, über seine Mitwirkung bei den
Kundgebungen und Veranstaltungen der Ciamac und
berichtete über den geplanten Bau eines Vereinshauses,
zu dem die Mittel durch eine Lotterie aufgebracht werden
sollen. In einer Tagesordnung beschloß die Versammlung, eine Jugendgruppe zu bilden und den Geist des
Frontkämpfers bei der Jugend lebendig zu erhalten.

Tschechoslowakei.
Kongreß der Druziny.
Der XII. Kongreß des Verbandes der tfchechoflowatischen Kriegsbeschädigten (Druziny csl. valecnych invalidy poskozencu) hat am 9. und 10. Dezember 1933 in
Prag stattgefunden.
Es waren über 800 Delegierte bei der Tagung anwesend, die zu eingehenden und interessanten Erörterungen Anlaß gegeben hat. Der Schlußsitzung wohnten
Vertreter der Ministerien für soziale Fürsorge, der Amanzen, des Postwesens sowie der städtischen Behörden, eine
große Anzahl von Senatoren und Abgeordneten nebst
zahlreichen anderen Persönlichkeiten bei.
Auch mehrere andere kriegsteilnehmerverbände
hatten sich vertreten lassen, u. a. der Bund der Kriegsbeschädigten, Witwen und Waisen in Reichenberg durch
Kamerad Leppin, der Verband der kriegsblinden durch
Hollmann, der Verband der kriegsbeschädigten Offiziere
durch Turek und der Verband der Legionäre durch Sychrava.
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Die Ciamac hatte ihren ehemaligen Präsidenten
Brandeiß entsendet. Dieser vertrat auch den Landes
verband für Wien, Niederösterreich und Burgenland, dem
Neumeister am 25. November in Wien einen Besuch ab
gestattet hatte.
Für die Union Federale war Deprez eigens aus
Paris gekommen.
Außer den Entschließungen technischer Art, in denen
die Bestrebungen zur Herabsehung der Rentensätze und
der Zulagen Einspruch erhoben wird, nahm die Ver
sammlung zwei wichtige Entschließungen über Frieden
und Abrüstung an. Die erste beruft sich aus die Anregung Henderson vom 16. November an die Ciamac, in
den verschiedenen Ländern die öffentlichkeit zur Bekanntgabe ihrer Ansichten zu veranlassen, um die Abrüstung
als unerläßliche Vorbedingung des Ariedens zu fordern.
Die zweite Entschließung richtet sich persönlich an
Henderson. Sie erklärt, daß die Oruziny mit der Politik
der Ciamac voll und ganz einverstanden ist und bittet
den Präsidenten der Abrüstungskonferenz, alles zu tun,
was in seinen Kräften steht, um die langen Erörterungen
in Genf und die gegenwärtig schwebenden Unterhand
lungen greifbaren Ergebnissen und einem glücklichen Ende
entgegenzuführen.

Bulgarien.
16.Verbandstag des Allgemeinen Bundes der
Kriegsbeschädigten von Bulgarien.
Am 8. November wurde in Sofia der XVI. Verbandstag des Allgemeinen Bundes der Kriegsbeschädigten in
Bulgarien feierlich eröffnet. Uber 8000 Invaliden, Witwen und Waisen aus allen Gebieten Bulgariens durch
zogen die ganze Stadt Sofia, begaben sich vor die Alexanderkathedrale, wo schon der gesamte Ministerrat, Generäle und hohe Persönlichkeiten. Verbände, Schulen usw.
versammelt waren. Zum Schlüsse trafen auch der König
und die Königin ein und wohnten dem Requiem und der
Messe bei die vom Metropoliten von Sofia zelebriert
wurde. Nach der Messe begrüßte der König die Invaliden und unterhielt sich mit einzelnen von ihnen, ganz
besonders mit den Schwerbeschädigten. Nachdem er von
lebhaftesten Beifall begrüßt den Platz verlassen hatte, zogen auch die Invaliden durch die Stadt wieder vor das
Verbandslokal.
Oer eigentliche Kongreß wurde im Beisein von 800
Delegierten durch den Ehrenpräsidenten General Nikiforov
eröffnet, der in seiner Ansprache des Zusammenschlusses
der beiden Invalidenverbände Bulgariens gedachte und
sich nachdrücklich zum Ariedensprogramm der Ciamac be
kannte. Sodann wurden die Zuschriften und Telegramme
verlesen, darunter die Telegramme des Präsidenten der
Ciamac, Neditch, der auch ein Begüßungsschreiben an
den Verband gerichtet hatte, und des Aachsekretariates
der Ciamac, Telegramme der tschechischen kriegsblinden
der Combattants pacifistes und der finnischen Invaliden. Die
Aederation des Associations de Aonctionnaires, ouvriers
et employes victimes de la guerre, die F. O.P., die
A. N. A. ZI?., die nordschleswigschen Kriegsbeschädigten,
der österreichische Zentralverband, die österreichischen Kriegsblinden und die Rumänen hatten den Kongreß brieflich
begrüßt.
Sodann nahm der Kongreß den Rechenschaftsbericht
des Vervaltungsrates entgegen, der u.a. die Teilnahme
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des Verbandes im internationalen Leben durch vermittlnng der Ciamac ausführlich bespricht. Der Verband
stehe treu zur Ciamac und ihren Grundsätzen, die auch
dem tiefsten Wunsche des friedliebenden bulgarischen Volkes entsprechen. Nach Hinweis auf die schwierige Lage
Bulgariens, aus der das Land durch alle vereinigten Bemühungen besserer Zeit entgegengeführt werden könne
billigte der Kongreß den Bericht und schritt sodann zur
Wahl seines neuen Vorstandes, dessen Vorsitz dem kameraden Guisdoff wieder übertragen wurde. Es sei er
wähnt, daß General Nikiforov vor mehreren Jahren auf
Lebenszeit zum Ehrenprcesidenten gewählt worden war.
Der Kongreß nahm mehrere Entschließungen an.
Die eine fordert eine neue rechtliche Regelung der Renten
und Unterstützungen der Kriegsbeschädigten. Eine wei
tere bekräftigt den Ariedenswillen des Verbandes, der
innerhalb der Ciamac für die Festigung des Ariedens
arbeiten wolle. Ein dritter Beschluß geht dahin, die
Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates zu erhöhen
und in Zukunft Verbandstagungen nur noch alle zwei
Jahre abzuhalten.
Der Kongreß hak gezeigt, daß der Verband bei der
öffentlichen Meinung, bei der Presse und bei den Regiernngskreisen größtes Ansehen genießt und daß er eine
ersprießliche Tätigkeit ausüben kann. Auf materiellem
Gebiet wird es ihm leider infolge der mißlichen Finanzlage des Landes vorläufig nicht möglich sein, eine Besserung der Lage der Kriegsbeschädigten herbeizuführen. Er
wird sich in seinen Bemühungen auf diesem Gebiete jedoch nicht entmutigen lassen.

Immer noch neue kriegsblinde.
Fünfzehn Jahre nach Beendigung des Weltkrieges
gibt es immer noch Fälle von Erblindung, die als Folge
von Krankheiten und Verwundungen eintritt, die Soldaten
sich im Felde zugezogen haben. Beim Abschluß der
Feindseligkeiten waren 1500 Soldaten der britischen
Armee erblindet. Seither haben 500 weitere frühere
Frontkämpfer an den Folgen von Schrappnellschüssen, GasVergiftungen oder sonstigen Verletzungen ihr Augenlicht
eingebüßt. Dies ereignete sich in mehreren Fällen nach
Jahren bei Leuten, die sich für endgültig geheilt hielten
und als erst kürzlich wieder ein früherer Soldat, der in
Ägypten gedient hatte und 1918 scheinbar gesund entlassen war, plötzlich erblindete, weigerte sich anfangs das
Ministerium für Pensionen, dem Blinden Pension zu bezahlen, die sonst kriegsblinden zukommt, indem es geltend
machte, daß der Fall mit dem Krieg in keinerlei Zusammenhang siehe. Erst nachdem ärztliche Gutachten kompetenter Autoritäten diesen Zusammenhang in einwandfreier
Weise nachgewiesen hatten, gaben die Behörden nach.
Im gleichen Zeitabschnitt, in welchem das englische Blindenheim St. Dnnsian's 31 kriegsblinde sterben sah. sind
33 neue Fälle von Blindheit in die Anstalt eingetreten.
Es ist mit diesen Folgen des Krieges wie mit allen anderen,
sie wirken sich noch immer ungeschwächt aus.
Oer ..kriegsblinde".
H f s Slags Gummifodtoj repareres.
Villige Takster - Hurtig Betjening.

m. Moller . Brohovedvej 3 - Sonderborg
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„Krigs-Invaliden"
Skodborg-Zels Afdeling

Z Znvalidekonsulenttontoret sor Haderslev By og Am! ^

afholder Generalforsamling Torsdag, den 8. Februar
1934, Aften kl. 7^/2 i Buchards Cafe i Jels.
Dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskabets Fremlæggelse. 3. Valg
af Næstformand, Sekretoer og Delegerede til Aarsmodet
i Tinglev. 4. Forskelligt.
Alle Medlemmer bedes give Mode!
p. B. v.: H. Tandrup, Skodborg.

o

)omfrustien (Amtsbanegaarden) - Telefon 1092

8

°
°

?äer XriZsinvaliäer vK ksldnes LKerlaäte
xratis Vejleäninx oZ ^aaä i RentessZer m. m.
kontortid 9—12 og 2—4. Lordag. 9—12

°
°

o

Invalidskonzulentkontorot for Isndsr
5oncisrzacls 32 - Islston 199

afholder Generalforsamling Sondag, den 4.Aebrnar 1934,
Eftermiddag kl. 3^/2 hos Gcestgiver Norby, Skcerbcek.
Dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Valg. 4. Forskelligt.
Alle Medlemmer bedes give Mode, da vigtige Sager
foreligger. Aye Medlemmer optages.
Bestyrelsen.

oz 5!mt

Kontortid 9—12 oz 2—^», ^orcjzz, 9—12

Z o l n m e r s k o l e t o r ?i Z er (14-18 ^ar)
M^-Oktdr.) Aiver koruden de alm. 81<olet3g I^ndervisninZ i tiuskoldninA, kl. a.

daZIiA ^lzdlavninA, ttenlco^ninA m. m.
nderststtelse inaa ssAes inden 15. kebruar 6.
^lle Oplysninger oZ 8l<olepl3N
ved forstanderen
X. Damm eller ved li. Llsusen, 8dl?A., KastÄniealle 6 8t.

Tsnder Afdeling
afholder Generalforsamling ZNandag, den 5. Februar
1934, Aften kl. 8 hos kammerat H. Lange. „CentralHalle".
Dagsorden:
1. Formandens Beretning. 2. kassererens Beretning.
3. Valg. 4. Andragender til Fællesmodet. 5. Eventuelt.
Medlemmerne bedes talrigt give mode!
Bestyrelsen.

I

Z

^5der XriZsinvalider oZ kaldnes Lkterladte
Zratis VejledninZ oZ R^aacl i I^entesaZer ni. ni.

Skcerbcek Afdeling

Rinkences Afdeling
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I

afholder Generalforsamling hos Gcestgiver Borm
Onsdag, den 14. Februar 1934, med folgende
Dagsorden:
1. Beretning. 2. Regnskabets Fremlæggelse til forventet
Godkendelse. 3. Valg af Formand, kasserer og Revisor,
samt Delegeret til Sonderborg og Tinglev - Moderne.
4. Optagelse af nye Medlemmer. 5. Forskelligt.
Gratis kaffebord. Derefter Lysbilleder med Foredrag af Hans Petersen, Sonderborg og Bortlodning af
forskellige forventede Genstande.
P. B. V.: A. Hinrichsen.

keliandling
at (Zigt, Isckiss, Muskel-, I^ecZ- og Knoglelidel8er. Llektri8ke
^8bade, Ns88age og L^geMmna8tik etter I^Legeordination.
Medlemmer
deres

st foreningen

paarsrende, bvor

tor

Krigsbe8kacligede

lnvalidensevnet

eller

p. p.

og

L)?geka88en

ikke )?der noget Vederlag for ovenantorte l^idewer, kan ved
l^orsvj8ning

at

dere8 Nedlem8bog taa

Lebsndlinger

etter

^ttsle.
H.

- I^Legeautori8eret ^388sr -

battet 34

telefon 480

^leääelelse tra lnvalidensevnet
Kon8ultation tor militsere Invalider og 8aadanne8 etterladte samt kisntean8sgere vil at en I^d8ending tra Kssvnets
Kontor i februar lVlaaned I9Z4 blive atboldt i:
haderslev, Amtsbanegaarden,
den 1., 8., 15. og 22. Kl. 14^.
Aabenraa, Sygekassens Kontor, 8t. pottegade 6,
den 6., 13., 20. og 27. Kl. 14»o.
I'snder, Amtskuset, den 14. og 28. Kl. 14^.
kolderslev, jernbanehotellet, den 16. Kl. 14<><>.
I^sgumkloster, tlotel Ko^al, den 9. Kl. 14 20.

II k
I
j ' - Gi!
t

>' ß

til 59? 0A en 5 ?ersoners 0akl and - VoZn
solder kor Osren til OaZens billigstekriser
L^tnre 1 Krone
I^an^e ?ure ekter O v e r e n s k o m s t
lians Uetersen, LierAAsäe 25

5 L.
I ^ i n i e r a n s t a l t

I'oktlund, Trösel»' Hotel, den 23. Kl. 14 »o.
koddinZ, ttotel

I?sdding, den 3. Kl. 14<>o.

Invalider oZ etterladte, 8amt l^entean8oZere, 8om on8ker
at Zore 6ruZ at dis8e I5on8ultalioner, maa 8ene8t 2 DaZe inden
den Dato, paa bvilken de agter at Zive ^ode, meddele Invalidensevnet i SonderborZ. til kvilken Konsultation de agter at
give IVWde, tor at Vedkommende ^kter kan blive medbragt
til Konsultationen.
Konsultationerne — Ved kvilke der ikke er ^ejlizked
til st blive lseZeunderss^t — atboldes kun, tor saavidt I^ssvnet
rettidigt modtager ^.nmeldewer til samme.

Invaliclensevnet.

krigs-Znoalid-a" redigere« af Fr Andresen. Tsnder. SsndergadeZZ. Telefon 199; udtommer een Gang maanedlig. ^k^er IS Sre pr. Ekse^lar
.. ..
» ! , > > . — T r y k t i Z. T. Eggerts Bogtrykkeri. Sonderborg. Telefon 245.
Eftertryk af „Krigs-Invaliden" med Kildeangivelse er tilladt.

«MS'Znvaliöen
Medlemsblad
for Foreningen for sonderjydske krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte
Ar. 12

-i»

Jen 1. Marls 1SZ4

111. Aargang

1918. Foruden de fem Brodre faldt saaledes ogsaa en
Broderson i krigen. De ni Brodres gamle Far overlevede krigen og dode forst i 1924, 81 Aar gammel. I
sin hoje Alder maatte han modtage de mange sorgelige
Dodsbudskaber. Ara Amerika modtog han i sine sidste
Aar en Livrente, da de amerikanske Soldater alle var
Dagen for Afslsringen er fastsat til
livsforsikrede.
Disse Oplysninger forekommer os at vcere velegnede
Ssndag, den 1. Zuli 1934.
til
at
give fjernere staaende et Indtryk af. hvor Haardt
Vor Formand, kammerat Andresen, har faaet
Verdenskrigen har ramt enkelte sonderjydske hjem. og
Meddelelse om, at han vil blive tilkaldt til en For- bag de enkelte ligger Tusinder af hjem. som er bleven
handling angaaende Foreningens Deltagelse.
ramt. saa det foles dybt og smerteligt den Dag i Dag.
her skal endnu blok mindes om. at der, som Stenene omkring Mindehojen paa Broager Kirkegaard melder, i dette
Sogn er to Familier, som har mistet hver fire Sonner,
to Familier, som har mistet hver tre Sonner og fjorten
Hejmdat 10. 2. 1SZ4.
Familier, som har mistet hver to Sonner. En Sten er
Om nogle Maaneder vil Mndesmoerket over de i her sat til ZNinde om Fader og Son, som begge faldt i
krigen faldne staa foerdig til Indvielse i Marselisborg krigen. Fra Broager Sogn faldt der ialt 188.
Park. Det vil vidne om, hvor Haardt de danske Sonderjyder blev ramt af Verdenskrigen. Til de haardest ramte
Familier horte Familien Lock i Felsted. I Anledning af
Mindesmærkets Rejsning er der fremskaffet Oplysninger
om, hvor store Ofre Verdenskrigen har krcevet af denne
Familie.
Forer for 7. Komp. Füs.-Regt. Nr. 86, der blandt
I Verdenskrigen deltog i den kyske hcers Rcekker
Regimentets svrige kompagnier blev kaldt
Brodrene Christian, Peter, Jes, Andreas, hans, Lorenz,
for „Dänen-Zivil-Komp."
Rasmus og Thomas Petersen Lock. I den amerikanske
hcers Rcekker deltog deres Bror Jorgen Petersen Lock;
Efter kampen den 20. September 1914 ved Aurrei krigen deltog saaledes ialt ni Brodre.
che,
hvor jeg Dagen for var blevet tildelt 7. kompagni
Den celdste af disse Brodre, Christian Petersen Lock,
havde fire Sonner med i krigen paa tysk Side, nemlig som forste Transport fra Flensborg til Udfyldelse af
hans, Peter, Chresten og Johan Petersen Lock. Af de Tabene, hjalp vi allesammen denne Nat ved Udgravning
ni Brodre faldt paa tysk Side hans den 17. Okt. 1916. af Skyttegrave, hvori vi kunde sidde i Skjul Dagen over.
han forsvandt sporlost i Noerheden af Soissons. Rasmus IDagningen, da al ny opkastet Jord blev asdcekket, samfaldt i Galicien den 27. Juli 1917, Thomas faldt ved ledes de saa ZNcend, som var tilbage af kompagniet i
de masuriske Soer den 18. Februar 1915 og Lorenz faldt Graven for at spise vor Ration Brod, som vi havde
i Rusland den 12. November 1914. I den amerikanske faaet tildelt den Nat ved Feltkokkenet. Jeg sad tilfæl
hcers Rcekker blev Jorgen Haardt saaret i Frankrig og digvis ved Siden af kompagniforeren. Dagen over fik
sendt om Bord paa et amerikansk Lasaretskib, men Skibet jeg Folelsen af, at var man under faadan en Forer,
blev torpederet den 6. Oktober 1917, og han gik med det kunde man fole sig mere tryg, og jeg er siden aldrig
til Bunds. Ialt faldt der saaledes fem af Brodrene i blevet skuffet.
Vinteren 1914—15 var jeg Ordonans ved Lojtnant
Verdenskrigen.
Detlef
Hansen ved 1. Deling (Bankdirektor fra Flensborg).
Af Christian Petersen Locks fire indkaldte Sonner
faldt Peter Petersen Lock ved St. Quentin den 22. Marts Denne var sygelig og led af Sovnloshed. Vi laa i den
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Afslsring!

Haarde Tider.

Minder om afdsde
Overlsjtnant Reimers
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Waldfriedhof Mtkonnce. kreis Brzeziny, Wojew, Lodz.
lille Stenhule ved Moulin. Jeg mindes endnu, hvorledes
Overlgjtnanten kom til mig en Nat, voekkede mig og
sagde: ..Der alte Herr hat sehr wenig geschlafen, willst
Du mit mir gehen.- Det blev til en Mcengde Inspektionsture i Skyttegravene, som blev mine allerbedste
Minder fra alle krigsaarene 1914—18.
Hvor vi kom frem, modte vi altid et veltilfreds
Ansigt, naar de saa, at det var kompagniforeren, som
stod for dem; overalt havde han en opmuntrende Bemcerkning og en Anerkendelse for hvert nyt Paafund,
der blev udfort for at sikre sig mod Fjendens kugler og
for ak lette Tilværelsen i Skyttegravene i Vintermaanederne.
Inspektionen, som skulde vcere om Morgenen i Dagningen blev saa tit til 4—5—6 Timer, og kit havde vi
det siorste Mas med at komme tilbage i Hulen igen, thi
omkring ved 10-Tiden begynd.te det franske Artilleri altid
at beskyde Stillingerne.
Samtidig blev ogsaa Stillingen „Nordslesvig" droftet,
og jeg skulde udtale mig frit som min Mening og Anskuelse var.
Droftelsen blev ikke til en Gang, men mange Gange,
og til Sluk fik jeg altid det Svar: ..Das ist ja genau,
wie mein Peter es erzählt". (Det var Lgjkn. Peter Hanssen, Son af Rigsdagsmand H. P. Hanssen. Aabenraa.)
Overlgjtnanten sagde videre: „Jeg har studeret VolksWohlfahrt i Tyskland, Elsaß. Ungarn, Ostrig og flere
Steder, men Stillingen i Nordslesvig har jeg aldrig skomket
en Tanke, om jeg saa endda kun havde faa Mil derop
fra mit koere Hjem i Tating, (som var et og alt for ham),
men en Ting lover jeg Dig, kommer vi hjem fra krigen

igen, tillader jeg mig at besgge Dig, thi nu skal Forholdet Nordslesvig studeres, og det til Bunds, thi mere
trofaste og paalidelige, cerlige Folk end Nordslesvigerne, der nu kcemper for en Sag, som ikke er deres,
har jeg endnu ikke kendt.
Desvcerre blev det anderledes for ham.
Ved Daggry, naar kompagniet rykkede tilbage fra
Skyttegravene til Ro og Hvile, var Overlojtnant Reimers
altid den forste Mand paa Sokkerne ude i Laden eller
Barakken, hvor vi laa, ikke som reviderende Officer, men
som kammerat, ikke med Officersfrakke paa, men i sin
graa pullower. Han satte sig paa Hug i klyngerne,
talte til hver Aland om Hustru. Born og Aoroeldre som
om han tilhorte enhver Mands Familie. Naar vi havde
Modgang eller modtog daarlige Efterretninger fra Hjem
mene, henvendte enhver sig til kompagniforeren og fik
Trost og Opmuntring, saavidt som han havde Evner til
at hjoelpe.
Regt. 86 blev i Oktober 1915 taget ud af Stillingen
ved Moulin sous Touvent og sat ind i Champagne ester
September-Offensiven, hvor vi maatte udbygge nye Stillinger og begrave alle Dode, som laa spredt paa Markerne.
Den 16. Oktober gik kompagniet i Stilling i yderste
Linie. To Dage senere, da vi korte op med Aeltkskkenet
og Levnedsmiddelvogne, horte vi, at vor koere kompagniforer Fr. Reimers var falden for en Gevcerkugle.
Alle var grebne af Sorg over den Efterretning.
De fleste endnu mere, end naar den bedste og trofaste
Sidekammerat faldt.
Som kompagnifourer havde jeg den 2Ere at led
sage Vognen, som forte Liget tilbage til Sk. Ekienne ude

Nr. 12

., K r i g s - I n v a l i d e n "

Side 95

fra yderste Linie. Der laa han i kisten i fuld Udrustning med Jernkorset af I. klasse paa Brystet, til kompagniet kom tilbage i Ro.
Hele kompagniet fik Lov til endnu engang at se
deres kcere Forer, og der var aldrig en af disse i krigen
hcerdede Moend, som ikke stod med Taarer i Ojnene, da
Laaget blev lagt paa kisten, og han blev baaret ud til
Militoerkirkegaarden ved St. Etienne. Vi vidste alle, hvad
vi tabte, men vi vidste ikke, hvad vi fik.

Sorgen var stor. prcestefamilien Reimers i Tating
ved Husum tabte deres koere Son, kompagniet deres trofaste, evnerige Forer og alles Ven og Tyskland en af
sine allerbedste Moend.

(Efter „Deutsche Kriegsopferversorgung".)
Georg Oberhauser, München:

Nur wer dies richtig zu würdigen vermag und bedenkt, daß das Gespenst völliger Ertaubung ständig jeden
Schwerhöriggewordenen verfolgt, kann sich ein wenig in
das Seelenleben dieser Kriegsbeschädigten einfühlen.
Unter dem verderblichen Einfluß der Nachkriegszeit
hat es unter unseren Gehörgeschädigten manche gegeben,
die analog den kriegsblinden die „100 o/y Rente" erstrebten.
Damit glaubten sie Beruhigung und Befriedigung zu
finden. Dies liegt jedoch weder im Interesse der Beschädigten, da das Ziel jedes halbwegs noch anständig
Denkenden stets ist, soviel als möglich von der öffentlichen
Fürsorge loszukommen und als Erwerbsfähiger seinen
Unterhalt zu verdienen, noch auch im Interesse der Volks
gemeinschaft, die ihren Zweck nur erfüllt in der Förderung einer jeden auch der geringsten Arbeitskraft. Die
Folge hat dann auch gezeigt, daß ein großer Teil der
Schwerhörigen — vielleicht der größte — wenn auch
vielleicht durch Berufswechsel — wieder erwerbsfähig
wurde. Es besteht freilich kein Zweifel, daß dieser erzwungene Berufswechsel besonders bei den speziell Berufsbegeisterten je nach Temperament, Bildung, gesellschaftlicher Stellung verschieden empfunden wurde und
vielleicht auch zeitlebens empfunden wird.
Eine Anzahl von Berufen muß leider dem Schwerhörigen verschlossen bleiben, so beispielsweise alle jene,
die einen mündlichen Verkehr mit dem Publikum erfordern (Schalterdienst, Verkäufer), dann solche, die ganz auf
dem Gehör beruhen, z. B. Musiker, serner solche, die eine
Bedienung gefährlicher Maschinen verlangen. Die in
letzteren Falle bestehenden Vorschriften sollten von den
Berufsgenossenschaften nicht zu streng genommen werden,
denn es ist Tatsache, daß das ganz oder teilweise fehlende Gehör eine Verstärkung des Vibrationssinnes zur
Folge hat, wodurch die Gefährlichkeit eines Arbeitsplatzes
sehr verringert wird.
Allen Arbeitsgebern kann gesagt werden, daß Gehörgeschädigte, soweit die Vorbildung vorhanden ist,
zuverläßliche Arbeiter
sind, weil sie durch Unterhaltungen, Geräusche u. dgl. bei
der Arbeit keinerlei Ablenkung erfahren. Es gibt eine
Anzahl unterer und mittlerer Beamtenstellen, die von
unseren Schwerhörigen — immer die Vorbildung voraus
gesetzt — mit Erfolg und ohne Behinderung ausgefüllt
werden können. Im Kassen- und Versicherungswesen, in
Magazinen und Kanzleien werden sich bei gutem Willen
der Behörden — und daran ist ja unter den jetzigen
Verhältnissen nicht zu zweifeln — Verwendungsmöglichkeiten bieten.
Auf keinen Fall dürfte die im Krieg erworbene
Schwerhörigkeit ein Grund sein, die Bewerber von solchen
Ämtern auszuschließen. Das Gefühl des „MinderwertigGewordenseins" darf bei keinem Beschädigten entstehen.
Bei handwerklichen Berufen besteht oft Mißtrauen
seitens der Kundschaft, wenn der Beruf erst durch die
Schwerhörigkeit ergriffen wurde. Desgleichen wird von

EinMorl für unsere Kriegs-Schwerhörigen
Unsere durch den Krieg gehörgeschädigten Kameraden
sind gegenüber den kriegsblinden und den Amputierten
immer in einem gewissen Nachteil dadurch, daß man ihnen
das Gebrechen nicht ansieht, daß ihre körperliche Behinderung nicht offen zu Tage tritt, weshalb ihnen das Mitgefüht, die Sympathi der Mitmenschen nicht so zuteil wird
wie jenen. Und doch ist ihre seelische Lage meist sehr
trostlos.
In einer Kulturwelt, die ganz auf den Verkehr von
„Mund zu Ohr" eingestellt ist. ist der Schwerhörige fast
ebenso wie der ganz Taube zum größten Teil auf seine
eigene Gedankenwelt angewiesen. So vereinsamt er. weil
er langsam aus der durch mündlichen Verkehr dauernd
befruchteten und aufrecht erhaltenen Lebensform herausgestellt wird. Diese Vereinsamung läßt sich auch dann
nicht aufhalten, wenn vorhandene Gehörreste den Gebrauch
eines Hörapparates gestatten, der noch ein Klangzerrbild
der Sprache vermittelt. Denn das Wesentliche ist ja. daß
ihm versagt ist, die Lautsprache in ihrem Auf und Ab
der Sprachmelodie, in ihrem Rhythmus, ihrer Dynamik
zu vernehmen, die Lautsprache, die «singt und klingt,
murrt und grollt, ächzt und stöhnt, Liebe, Haß. Begeisterung kündet".
Es ist ein bitteres Los. sich in einer Gesellschaft zu
befinden und von ihrer Unterhaltung nichts zu verstehen.
Denn wo ist der Mitfühlende, der dabei' das schwere
Samariterwerk übernimmt, den teilnahmslos dabeisitzenden
Schwerhörigen fortlaufend in die Unterhaltung mit hereinzuziehen, kein Wunder, wenn dann der Vereinsamte
mißtrauisch wird und bei jedem Lachen der Gesellschaft
überlegt, ob es nicht vielleicht ihm gilt.
Ist es ferner für einen solchen Gehörgeschädigten
nicht tragisch, als vielleicht Musikbegeisterter einem Konzert nur „zusehen" zu können? Was bedeuten für ihn
noch Theater, Oper, Tanz? — Wer ermöglicht ihm eine
Weiterbildung durch Vorträge und Vorlesungen? Sogar
der Film, der als stummer, beschrifteter Film im Theater
und Oper ersetzen mußte, hat als Tonfilm diesen Zweck
fast ganz eingebüßt. Die kurzen Handlungsangaben in
den Programmen machen für die Schwerhörigen den Tonfilm noch nicht verständlich. Vielleicht nimmt sich irgendein hörender Verwandter um ihn an, der ihm nach genauer Kenntnis des Films den Gang der Handlung aufschreibt oder erzählt, besonders auch bei großen, wertvollen
Filmen z. B. jetzt „Stoßtrup 1917".
Diese Behinderung des Schwerhörigen ist nicht nur
im gesellschaftlichen Leben vorhanden. Sie zeigt sich in
gleicher Weise in vielen Fällen des öffentlichen Lebens:
vor Gericht, auf Ämtern, bei Reisen, nicht minder in der
Familie, bei der Kindererziehung usw.

2Ere vcrre hans Minde!

Mejeribestyrer Hans Hansen,
Sonderborg Andelsmejeri.
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manchen Kameraden geklagt über die Abneigung von
Arbeitskollegen, sie bei etwas verminderter Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Hinweise und Ermahnungen
durch Arbeitsgeber und unsere Ortsgruppen-Obmänner
können hier manches bessern.
Mögen diese Zeilen dazu beitragen, daß man sich
mehr auch unserer «unsichtbar" schwerleidenden Gehörgeschädigten erinnert.

Nehmt Rücksicht auf die kriegsverlehten! Krank, siech, verwundet und zersetzt,
Ein herbes Wort, doch — kriegsverletzt!
Dem einen beide Beine fehlen,
Mit starren, leeren Augenhöhlen
Entstellt der andre im Gesicht
Vermißt er Gottes Tageslicht!
Dem fehlt die Hand und dem der Arm!
Und andre tragen Leid und Harm,
An Lunge krank und krank am Herzen,
Erdulden viele große Schmerzen.
Und jener, scheinbar ganz gesund,
Ist doch in tiefster Seele wund.
Denn in Gefangenschaft und Haft
Zerbrach einst seine Nervenkraft!
Und ob verletzt am ersten Tag.
Ob er vier Jahr' im Graben lag,
Eh' wund ihm ward der Leib gerissen,
Sie alle, alle, alle wissen.
Daß gerne und freudig sie gegeben
Kraft, Schönheit und gesundes Leben!
kein Rentenpfennig gibt zurück
Gesundheit — höchstes Lebensglück!
Und Ihr, an Seel' und Leib gesund,
Ihr alle, nicht vom Kriege wund,
Ihr alle, nicht vom Krieg Zerfetzten:
„Nehmt Rücksicht auf die kriegsverletzten!"

Griechentand.

Die griechische
Kriegsopferversorgung
Von Alexander Baciu.
Griechenland mit einer Einwohnerzahl von 51/2 Mil
lionen Seelen, weist eine verhältnismäßig sehr große
Zahl von Kriegsbeschädigten und Kriegerhinterbliebenen
auf. Die Kriegsopferversorgung Griechenlands steht unter
der Obhut des Ministeriums für Arbeit und Wohlfahrt.
Um die Versorgungsgesetze zu kontrollieren und durchzuführen, ist das Land in mehrere Inspektorats eingekeilt.
Die griechischen Kriegsbeschädigten und ihre Hinterbliebenen sind in zwei Verbänden organisiert. Der eine
Verband hat nationalistischen Charakter, der andere ist
sozialistischer Tendenz. Die Mehrheit der Invaliden ist
in dem sozialistischen Verband organisiert. Dieser Verband gibt sich die größte Mühe, die Kriegsopferversorgung
auf europäischem Niveau aufrecht zu erhalten.
Zu den Kriegsopfern zählt man in Griechenland auch
die Flüchtlinge, die aus Kleinasien usw. flüchten mußten
und dabei Schaden an ihrer Gesundheit erlitten haben.
Bei der Versorgung sind die Kriegsbeschädigten in
folgende 4 Kategorien eingeteilt: 1. Beschädigung bis zu
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2. bis zu 50"/o; 3. bis zu 75 0/0 und 4. bis zu
100 "/o. Die Höhe der Renke steht in direktem Verhältnis
zur Beschädigung und beträgt bei einer Beschädigung von
100 0/0 monatlich 2500 Drachmen (etwa 200 schw. Aranken)
750/0 — 1800 Drachmen (etwa 100 schw. Franken)
50 v/o — 1200 Drachmen (etwa 75 schw. Franken)
und 250/0 — 650 Drachmen (etwa 45 schw. Aranken).
Die Witwenrenten sind etwa um 25 "/<> niedriger als
die der Kriegsbeschädigten.
Wenn man in Betracht zieht, daß die Lebenshaltung
und die Lebensmittelpreise ziemlich hoch sind, so sind diese
Renten kaum ausreichend. Die Verbände haben sich denn
auch an die Regierung gewandt und fordern eine Er
höhung der Renten um 250/0.
Die griechische Regierung hat ein Gesetz erlassen daß
die Arbeitgeber verpflichtet, Iv^/y ihrer Belegschaft
mit Kriegsbeschädigten zu besetzen. Da aber die Mehrheit der Kriegsbeschädigten unter der Landbevölkerung
zu finden ist, bedeutet diese Vorschrift keine große Hilfe,
ganz besonders nicht, da die auf dem Lande lebenden
keine Arbeit finden können, weil wenig Großgrundbesitz
vorhanden ist und weil die meisten Bauern ihre Äcker
selbst bebauen. Ähnlich wie in Rumänien hat auch die
griechische Regierung auf Grund der nachdrücklichen Fürspräche der Kriegsbeschädigtenverbände männlichen Inva
liden nach Möglichkeit zu Grund und Boden verholfen.
Um die kriegsinvaliden und die Kriegerhinterbliebenen
auch in gesundheitlicher Beziehung zu schützen, hat man
in den größten Städten des Landes Erholungsheime eingerichtet. Es gibt im besonderen zwei große Tuberkulösenheime. Eines befindet sich in Athen, das andere in
Saloniki. Beide sind mit allen Errungenschaften der Neuzeit auf dem Gebiete der Technik und der Hygiene aus
gestattet.
In den Kriegerfürsorgeheimen sind zumeist die untergebracht, deren Erwerbsunfähigkeit mehr als 750/9 beträgt und die sich im bürgerlichen Leben keine Existenz
schaffen können. Sie erhalten dort Kleidung, Beköstigung,
Heilmittel usw., jedoch werden ihnen 500/g von der Rente
in Abzug gebracht. Die Angehörigen dieser Kriegsopfer
bekommen dieselbe Unterstützungen, wie die Kriegerwitwen
und -Waisen. Zur Zeit sind etwa 7000 solcher Kriegsinvaliden in Heimen untergebracht. Nach Möglichkeit
werden sie auch mit leichterer Heimarbeit, z. B. korbflechten, Bürstenmachen usw. beschäftigt. Die Arbeit wird
entlohnt.
Die Kriegerwaisen, für die der Staat besonders sor
gen will, find in mehreren staatlichen Heimen untergebracht, wo ihnen Gelegenheit geboten ist, sich ihren Fä
higkeiten entsprechend für einen Beruf auszubilden. Nach
Absolvierung der Berufsschule werden sie sofort in ihrem
Beruf untergebracht.
Die Kriegsbeschädigtenverbände, besonders der sozialistische Verband (der den Namen „Gesamtverband der
griechischen Kriegsbeschädigten" trägt), unterhalten fast
in jeder größeren Stadt Vereinslokale, wo die Mitglieder
regelmäßig zusammenkommen, um über ihre Angelegenheiten zu beraten, und wo ihnen auch Büchereien zur
Verfügung stehen.
Vor einiger Zeit wurden von den Mitgliedern, die
Prothesen benützen, mehrfach Beschwerden an die Verbandsleitung gerichtet, daß ihre Prothesen nicht mehr in
gebrauchsfähigem Zustande seien und daß sie bei der Regierung auf Abstellung dieses Äbelstandes hinwirken
möchte. Der Verband leitete die Beschwerde an die zu-
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Kriegsgräberstätte in Szumki, Wojew, Bialystok (Polen).

ständige Regierungssielle weiter, mit dem Erfolg, daß
die Regierung Anfang 1931 eine staatliche ProthesenWerkstatt errichtet hat, von wo aus in Zukunft die Invaliden unentgeltlich beliefert werden sollen.
Die Zahl der kriegsinvaliden Griechenlands beträgt
zur Zeit 2200 krigsinvaliden mit 100 "/y Beschädigung,
9 600 mit 750/y, 17850 mit 500/g und 36200 mit 2 5 ^
Beschädigung. Dazu kommen 44350 kriegerwitwen,
88960 Kriegerwaisen und 23000 Kriegervollwaisen.

Feriebarn fra Oskerrig
Kammeratinder og kammerater!
Selv om Tiderne er nok saa vanskelige herhjemme,
saa gives der dog Lande, hvor krigen og Verdenskrisen
har sat langt dybere Spor end hos os; dette goelder
navnlig Ssterrig.
Vore osterrigske kammeratinder og kammerater horer
til de bedste og mest trofaste i det internationale Sam
arbejde for krigsofrenes Fcellesmaal: „Retfoerdig Forsorgelse, Verdensfred og Forskaaelse mellem Folkene".
Som et Led i Samarbejdet for Forsiaaelse mellem Fol
kene og for at roekke vore osterrigske kammeratinder og
kammerater en hjoelpende Haand, er der tcenkt paa
et Ferieophold for osterrigske Born hos os. Begyndelsen
vil blive gjort med Born fra Wien, Linz og Salzburg.
Det handler sig om Born af krigerenker og svcerbeskadigede krigsinvalider. Under Hensyn til den lange
Rejse vil det blive Born — saavel Drenge som piger —
i 14 —15 Aars Alderen. Forinden Rejsen paabegyndes
vil Bornene blive loegeundersogt med Hensyn til Rejsedygtighed, Evne til at taale klimaforandringen, Utoj og
Infektionssygdomme. Opholdet er tcenkt til mindst seks
Uger i Tiden mellem 1. Juli og 15. September og maa

vcere fuldstændigt gratis, da alle Born kommer fra
smaa, trcengende Hjem.
)eg beder alle Medlemmer, der vil vcere med
i dette kcerlighedsarbejde, omgaaende meddele mig
dette. Der er jo tidligere knyttet mange hjertelige Traade
fra Danmark til Osterrig — jeg toenker paa Wiener-Bornene, der har gcestet Danmark i de frygtelige Inflationsaar lige efter krigen — og jeg har selv personlig Gang
paa Gang ved mine gentagne Besog i Wien erfaret med
hvor stor Taknemlighed og koerlighed man i Osterrig
tcenker paa Danmark.
Tonder, Februar 1934.
Friedrich Andresen.

Sonderborg Afdeling
Sonderborg Lokalafdeling afholdt Lordag, 3. Febr.
en Underholdnings- og Agitationsaften paa Colossenm,
hvortil baade Medlemmer og Ikke Medlemmer havde
modtaget Indbydelse. Det blev paa alle Maader en
rigtig Organisationsaften takket vcere den overordentlige
store Tilslutning af Invalider og Efterladte, der havde
fulgt vor Indbydelse og var kommet til Stede, og denne
Tilslutning beviste ydermere, at der endnu er stor Interesse blandt krigsofrene, naar det goelder vor Sammenslutnings Moder.
Formanden, kam. Asmus Petersen, indledede Aftenen med at byde de tilstedeværende velkommen, og
derpaa overgav han Ordet til vor Hovedformand, kam.
Fr. Andresen, Tonder, der holdt et udmcerket Foredrag
om vor Forenings Arbejde.
kam. Andresen betonede stoerkt Betydningen af et godt
Sammenhold indenfor de fonderjydske krigsofres Roekker,
da det i disse Tider var nodvendigt at staa Last og
Brask om Invalidernes og de efterladtes berettigede krav.
kam. Andresen bad indtrængende de tilstedeværende, som
endnu stod udenfor vor Organisations Ramme, om at
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indmelde sig i vor Organisation, den eneste anerkendte
krigsinvalideforening her i Landet.
kam. Andresens Foredrag hostede kraftigt Bifald og
efter at man havde mindedes vore faldne kammerater
ved staaende at synge «Ich hatt' einen kameraden-,
samledes man om de festlig smykkede kaffeborde.
Medens kaffebordet stod paa talte kam. H. Petersen
om Sonderborg Amtsorganisations Midler til Afhjoelpning af Noden blandt vore Medlemmer. Den aarlige
Basar gav et godt Overskud, som kun var kærkomment,
da Foreningen talte mange trcengende og nodlidende
Medlemmer. Lad os alle vcere med til at hjoelpe Amtsorganisationen ved dens store Arbejde for krigsofrenes
Sag og agiter blandt Invalider og Efterladte, som endnu
staar udenfor, det gavner ene og alene de krigsramte selv.
Efter kaffebordet var der saa Dans under hvilken
der herskede den bedste og fornojeligste Stemning, kam.
Andresen og kam. Asmus Petersen forstod paa bedste
Maade at underholde de deltagende og holde Selskabet
samlet lige til Slut. Men ogsaa forskellige Medlemmer
ydede deres Assistance ved at foredrage morsomme Ting,
ja endog Solosang af en meget beromt kunstnerinde.
Klokken blev mange for Musikken pakkede Noderne
sammen, og i Haabet om snart igen at kunne blive vidne
til en saa stor Tilslutning ved vor Forenings Arrangementer, skiltes de mange fesiligstemte Deltagere.
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manden. Man indledede med at mindes de i Verdenskrigen faldne kammerater ved at rejse sig.
Formanden aflagde Beretning for det forlobne Aar.
Ara Amtsorganisationen havde man modtaget en Begravelseshjoelp paa 30 kr. Konfirmationshjoelp paa 50 kr.
og 2 Sygehjoelp a 15 kr., ialt et Belob paa 110 kr.
Af Medlemmer er der 23 krigsinvalider. 18 Enker.
3 krigsdeltagere og 12 passive Medlemmer, ialt 56 Medlemmer. Amtsbasaren Overskud havde givet 1791 kr.
Beretningen godkendtes.
Sekretoeren, Fru M. Petersen, oplceske protokollen
om de sidste afholdte Moder i det forlobne Aar.
Kassereren, H. P. Schmidt, oploeste Regnskabet fra i
Fjor, der sluttede med en kassebeholdning paa 15,70 kr.
Indtoegten ved et Gaasespil havde givet 157 kr., hvoraf
man havde et Overskud paa 32 kr. Regnskabet for i
Aar balancerede med 289,43 kr. og sluttede med en
Kassebeholdning paa 18,40 kr.
Det blev enstemmigt godkendt.
Man gik over til Valg af Formand, en Anden-Sekretoer og en Suppleant, der alle skulde afgaa efter Tur.
Til Formand genvalgtes Direktor Bose, som Anden-Sekretoer valgtes i Stedet for Fru Schwartz, der er rejst til
Sonderborg, P. Lehmann, til Suppleant for p. Lehmann
valgtes I. Hansen, Dynt.
Som Delegerede til Generalforsamlingen i Tinglev
valgtes Direktor Bose og til Generalforsamlingen i Sonderborg I. Slot og Direktor Bose.
Under „Eventuelt" anbefaledes det Medlemmerne
selv at tage Del i Moderne i Tinglev og i Sonderborg,
hvor de saa kunde komme frem med eventuelle Forslag.
Endvidere onskede man gerne Oplysning om, hvor mange
der skulde konfirmeres.
Formanden sluttede Modet med en Tak til de modte.

Sonderborg Lokalafdeling afholdt Onsdag, den 21.
ds. sin aarlige Generalforsamling paa Colosseum.
Formanden, kammerat Asmus Petersen, aflagde
Aarsberetningen og mindedes de i Aarets Lob afdode
to Medlemmer. Forsamlingen rejste sig til 2Ere for dem.
kassereren, kammerat Max Moller, fremlagde det
reviderede Regnskab. Aaret sluttede med en kassebeholdning paa 393,07 kr. Herefter fremlagde kassereren,
Kammerat Jessen, det reviderede Regnskab for „Julens
Gloede". Her slutter Aaret med en kassebeholdning paa
538,87 Kr. Begge Regnskaber godkendtes, og der blev
udtalt en soerlig Tak til begge kasserere for deres gode
Arbejde.
Af de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes
enstemmigt Næstformanden, kammerat Lenz, 1. Sekretoer
Kammerat Schmidt, 1. kasserer kammerat Max Moller
og 1. Suppleant Fru Christiansen, ligeledes genvalgtes
Revisorerne. Som Formand for „Julens Gloede" valgtes
Kammerat H. Clausen. Som Delegerede til A. O.s Mode
valgtes: Formanden, Moller, Knudsen, Schutt, Lenz, Fru
Wohlfart, Fru Christiansen og Fru Hell. De to sidstnoevnte som Suppleanter. Til Delegeret-Modet i Tinglev
valgtes Formanden, Max Moller, Viereck og Niels Knudsen, de to sidstncevnte som Suppleanter.
Man droftede herefter nogle Forslag til DelegeretModet i Tinglev og forskellige Ting vedrorende de afholdte Festligheder.
Modet sluttede lige for 12.

Medlemmer og Paarorende afholder i Foellesfkab
med Husmandsforeningen en koncert- og Underhold
ningsaften i Ertebjerg kro Torsdag, den 8. Marts,
Aften kl. 8.
Der medvirker: Tandslet og Horup Sognes frivillige
Orkester. Ehr. Becker, Asserballe, fortceller om fin Rejse
til Finland. Oploesning.
Alle bor mode og sorge for en god Tilslutning.
Husk Sangbogen!
Bestyrelsen.

Broager Afdeling

Ulkebol Afdeling

holdt Onsdag Aften Generalforsamling i Goeskgiver
Jes Jacobsens Lokale.
Formanden, Direktor Bose, bod velkommen til alle,
der var kommet til Stede. Som Ordstyrer valgtes For-

En krigsinvalids Efkermcele.

Augustenborg Afdeling

i

afholder Generalforsamling Mandag, den 19. Marts
Aften kl. 8, paa Mollers Hotel med folgende Dagsorden:
1. Beretning. 2. kasseberetning. 3. Beskyrelsesvalg.
4. Valg af Delegerede til A. O. 5. Valg af Delegerede
til Tinglevmodet. 6. Eventuelt.
Om talrig Deltagelse beder
Bestyrelsen.

Tandslet Afdeling

I

For et Par Dage siden jordedes paa Ulkebol kirkegaard en af Landsdelens haardest ramte krigsinvalider.

Nr. 12

„Krigs-Invaliden"

Maskinbygger Hans Andersen i Ulkebol. I en Alder af
kun 54 Aar har han maattek bukke under for de Lidelser,
han paadrog sig i krigen. Alle, som kendte ham, ved,
hvilke Mcerker den grufulde krig havde sat paa ham,
men vi ved ogsaa, med hvilken Taalmodighed han bar
sine Lidelser. Frarovet begge sine Arme kom han hjem
og som den blinde maa leve i en anden Verden, saaledes
maatte han til en vis Grad, som armlos Invalid, begynde at leve et nyk Liv. Han var klar over, at han
ikke kunde forsorge sin Familie med den Rente, Staten
tilkendte ham; det var kun en lille Erstatning for det
bedste, han havde ofret paa krigsalteret, og som han i
sin nye Verden nu maatte give Afkald paa. Han havde
Evnen til med en indre Overvindelse og Overlegenhed
at udnytte Skcebnens Luner. Med Livsmod tog han fat
paa den Gerning, han forlod, og med Energi og Udholdenhed lykkedes det ham at skabe sig en Eksistens.
En opofrende Familieforsorger — Haardt ramt af
krigen — er gaaet bort, og det Hjem, han virkede saa
omsorgsfuldt for, foler et stort Savn. naar det nu skal
fortscette uden ham.
2Ere vcere hans Minde!
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S. Ostergaard og Massor Heinrich Henning. Der droftedes flere Forslag, som onskedes behandlet paa Fcellesmodet. Af de afgaaende Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes
enstemmigt kontorbestyrer H. Mortensen, Lcerer A. Thomsen og Invalidekonsulent H. Jepsen, som Suppleant ny
valgtes Fru Anne Teute. Ligeledes genvalgtes Med
lemmerne af Fornojelsesudvalget og Skydeudvalget.
Under Punkt Eventuelt droftedes et af flere Medlemmer til Bestyrelsen fremsendt Andragende om Oprettelse af en Julesparekasse, en saakaldt »Julens Glcede-.
Efter nogen Droftelse overlod man til Bestyrelsen at
undersoge Muligheden for Oprettelse af en saadan Sparekasse. Den lange Dagsorden og den indgaaende Droftelse af samme bevirkede, at Modet forst sluttede ved
111/2 Tiden. I ncermeske Fremtid vil der blive afholdt
et Medlemsmode, hvor kammerat Viggo Hansen vil
holde Foredrag om Socialreformen.
Bestyrelsen.

Tonder Afdeling

holdt forleden Mandag en godt befogt Generalforsamling
paa „Eentralhalle".
j
Skcerbcek Afdeling
Formanden. Fr. Andresen, bod Velkommen og aflagde en interessant Beretning. Andresen, der foruden
afholdt forleden Generalforsamling hos Gcestgiver Norby. at vcere Formand for Tonder-Afdelingen staar som ForFormanden, Cigarhandler P. Moller, aflagde Beretning, mand for Hovedbestyrelsen og Medlem af Invalideraadet,
kassereren. Bagermester Thomsen, redegjorde for Regn- har stor kendskab til Sagen og til de ledende Personer,
skabet. Som Delegeret til Tinglevmodet valgtes Blikken- der har med Invalidernes Forsorgelse at gore.
slagermester Dirksen. Som Formand genvalgtes P.Moller;
Andresen oplyste, at der af Nordslesvigs Befolkning
de ovrige Valg var ogsaa Genvalg.
paa 150000 Mennesker havde vceret 30000 indkaldte til
Under eventuelt droftedes et forestaaende Arbejde Militærtjeneste, 6000 blev derude og 2000 havde deres
for at faa alle krigsinvalider og saadannes Enker ind Forsorgelse i Orden — andre 2000 var dode siden krigen.
i Foreningen. Endnu staar for mange udenfor, men de Der var altsaa endnu 20000 tilbage, der havde deltaget,
Fordele, Sammenslutningen gennem Forhandlinger med og desvcerre viste det sig, at langt de fleste var blevne
Ministeriet har fort igennem, vil de nok vcere med til at mcerkede af krigen.
nyde. Skcerbcek Afdelingen tceller 31 Medlemmer.
I den allersidste Tid var der igen blevet rort ved
Sagen (og der vilde snart komme noget frem i Rigsdagen).
I
Haderslev Afdeling
Der er iscer tre Punkter, der stadig fremfores af Aorafholdt Onsdag Aften sin aarlige Generalforsamling i eningen, og det er: En Forhojelse af Pensionerne for
„Folkets Hus". Formanden, Bestyrer Zimmermann, af- Enker og faderlofe, Sysselscettelsespligt for krigsinvalider
lagde Beretning om Foreningens Virksomhed i det for- i Statens, kommunernes og private Bedrifter og offentlig
lobne Aar og mindedes herunder de i Aarets Lob afdode Behandling af Invalidernes Sager. Enkernes Pension
tre Medlemmer. Beretningen blev enstemmigt godkendt er nu 69 kr. om Maaneden og burde forhojes til 100 kr.
maanedlig.
af Forsamlingen.
Der var i Nordslesvig 800 Enker, og Forhojelsen
kassereren. Lcerer Thomsen, fremlagde det reviderede
Regnskab for Aaret 1933, der udviste en Indtcegt paa vilde betyde en Merudgift paa mellem 2— 300000 kr.
4 474,78 kr. og en Udgift paa 2 680,44 kr., saa Aaret Dette — i Forhold til de store Belob, der bruges i Statssluttede pr. 31. 12. 1933 med en kassebeholdning paa husholdningen — lille Belob vilde vcere nok til ak skabe
1794,34 Kr. Der er til Understottelser i Aarets Lob Ro om dette Forhold. Sysselsættelsen af krigsinvalider
er ordnet tilfredsstillende i omtrent hele Verden.
udbetalt 434,00 kr.
Senere under Eventuelt omtaltes Afsloringen af
Byggefondsregnskabet udviser pr. 31. 12. 1933 en
Marfelisborg-Mindesmcerket til Sommer. Der blev udtalt
Kassebeholdning paa 5 590,78 kr.
Ligeledes gav kassereren en Oversigt over Invalide- at det vilde vcere enhver krigsdeltagers koere Pligt at
konsulentkontorets Regnskab, konsulentkontoret faar Skotte hcedre sine faldne Landsmcend og kammerater.
af Stat, Haderslev Amt, Haderslev kobskad. Den sonderTil Slut vedtog Generalforsamlingen en Henvendelse
lydske Fond og et Tilskud fra Foreningen for sonderjydske til Ligningskommissionen og Byraadet om at anse krigskrigsbeskadigede og Faldnes Efterladte, Afdeling Haders- invaliderne og Enkerne for skattefrie.
lev. Alle Regnskaber godkendtes enstemmigt af Forsam
De afholdte Valg var Genvalg.
lingen, idet der udtaltes en Tak til kassereren for den
udmcerkede Regnskabsforelse. Foreningens Medlemsantal I
Skodborg-Zels Afdeling
er paa rigeligt 300. Som Repræsentanter til det foreskaaende Fællesmode valgtes: Bestyrer Zimmermann, afholdt Torsdag, den 8. Februar Generalforsamling i
Forretningsforer Viggo Hansen, Fru Margrete Holm, Buchards Cafe i Jels. Formanden aabnede Modet med
Lcerer A. Thomsen og som Suppleanter Malermester at mindes to afdode kammerater L. Eriksen og Ehr. List»

„Krigs-Invaliden"
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Jels, og aflagde derefter Beretning for det svundne Aar.
Kassereren oplceste det reviderede Regnskab, der udviste
en Dndtoegt paa 295 kr. og en Udgift paa 240 kr. Det
godkendtes enstemmigt. Til Bestyrelsen genvalgtes Buchard
som Noestformand, Tandrup som kasserer, Froehr som
Sekretcer og Fru Dorman som Suppleant. Som Delegeret
til Aarsmodet i Tinglev valgtes for Jels Math. Petersen
og for Skodborg H. Tandrup. Som kontingentopkroevere
valgtes for Jels H. Moller, for Gronnebcek W. Gumpert,
for Skodborg V. ketelfen. Som Revisor blev genvalgt
Chr. Bertelsen. Det vedtoges, at Foreningen fremdeles
ved Dodsfald skal sorge for Fanens Tilstedeværelse ved
Begravelsen, dersom den kan saas. Der stilledes Forslag
om, at Foreningen selv skulde anskaffe en Fane, maaske
sammen med en eller to Naboafdelinger. Et Udvalg ar
bejder videre med Sagen.

Logumkloster Afdeling
Afdelingen i Logumkloster afholdt i Aftes General
forsamling. Efter at Formanden, kam. Bysekretoer Lund,
havde budt velkommen, scerlig til Landsforeningens Formand. Kam. Redaktor Andresen, Tonder, aflagde han
Aarsberetningen og Regnskab, som begge godkendtes.
Til Bestyrelsen genvalgtes Lund som Formand, som
Sekretoer valgtes H. Hartkopf, og til Revisor valgtes Joh.
Fabricius. Til Delegeretmodet i Tinglev valgtes Lund.
Derefter aflagde kam. Andresen i et lcengere Foredrag Beretning om Organisationens Arbejde og om de
Forhandlinger, der er fort med Socialminister Steincke
og de sonderjydske Rigsdagsmand.
Der blev fra Forsamlingen rettet en Roekke Sporgsmaal til Andresen, som denne besvarede, hvorefter Formanden sluttede Modet med en Tak til Andresen for hans
energiske Virke for krigsinvaliderne og Efterladte.

j

Vredebro Afdeling
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°
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kontortid 9—12 og 2—4, Lordag, 9—12

o

lnvaliciekoniuientkontoret for Isndsr
5on<jerga<is 22 - lelsion 139

oz kmt

^5c1er XriZsinvalider 0Z kålenes L5ter1adte
Zratis VejleclninZ oZ
i I^entesaZer Nl.m.

Xontortiä 9—12 oz 2—h, l.sr<l2z, 9—12
kekanäling
af (ZiZt, I8cbia8, Nu8kel-, I^eä- oZ KnoZleliäel8er. Llektri8ke
^ 8 b a ä e , Na88age oZ L^geMmnastik ester I^segeoräination.
^ e ä l e m m e r sk foreningen for Krigsbe8kaäiZeäe p. p. oZ
äere8 paarorenäe, bvor Invaliäensevnet eller 8^Zeka88en
ikke ^ ä e r noget VeäerlaZ for ovenanforte I^iäewer, kan Veä
k^orevi8ninZ af äere8 ^eälem8boZ faa VebanälinZer etter

Aftale.

l a f f e t 34

» ^ssZesutori8eret Na88sr »
^

t e l e f o n 480

§)ss Slags Gummifodtoj repareres.
Billige Takster - Hurtig Betjening.

ZN. Moller ' Lrohovedoej z - Sonderborg

Aleääelelse tra Invsliäensevnet

I

afholdt Torsdag Aften Generalforsamling i Jernbanehotellet.
Forsamlingen var meget godt besogt. Formanden,
Frederik Mikkelsen, Borrig. bod Velkommen, scxrlig til
Formanden for Landsforeningen, Jnvalidekonsulent Andresen fra Tonder, der ogsaa var kommet til Stede.
Aarsberetning og kassebeberetning godkendtes enstemmigt. Herefter holdt Andresen, Tonder, et oplysende
Foredrag om hele Forsorgelsesproblemets Udvikling, som
paahortes med storste Interesse. Formanden, Fr. Mikkelsen, udtalte en Tak til Andresen for hans energiske
Arbejde, hvortil Forsamlingen sluttede sig med et kraftigt
udbragt Leve for Andresen.

Kon8ultation for militsere Invaliäer 0Z 8aaäanne8 efterlaäte ssmt I^enteanssZere

vil

af en

Vä8enäing fra ^seVnets

Kontor i IVIarts ^ a a n e ä 19Z4 blive afbolät i :
ttaäersleV,

/^mtsbane^asräen,
äen 1., 8., 15. og 22. KI. 14»°.

A a b e n r a a , S y g e k a s s e n s Kontor, 8 t . ? o t t e Z a ä e k,
äen 6., 13., 20. og 27. Kl. 1 4 ^ .
I ' s n ä e r , ^ m t s b u s e t , äen 14. oZ 28. Kl. 1 4 ^ .
k o l ä e r s l e V , j e r n b a n e h o t e l l e t , äen 16. Kl. 14«o.
I^oZumkloster, t l o t e l Ko)?al, äen 7. Kl. 1 4 ^ .
I'oktlunä, k'roscb' ttotel,
KoääinZ, ttotel

äen 23. Kl. 14

Koääing, äen 3. Kl. 15»».

Invaliäer og efterlaäte, samt Kentean8sgere, 8om on8ken

Annoncer

a t Zsre 6ruZ af äi8se Kon8ultalioner, maa 8ene8t 2 DaZe inäen
äen Dato. p a s bvilken ä e agter s t give ^ s ä e . meääele Invaliäeneevnet i SsnäerborZ, til

bvilken Konsultation ä e sgter

st

Zive U s ä e , for s t Veäkommenäe8 ^l<ter ksn blive meäbrsZt

til 59? 0A en ? personers <Dkr^8ler-VoZn
koläer tor vsren til DaZens KWZste?riser

L^ture 1 Xrone
I^ariAe ^ u r e e 5 t e r O v e r e n s k o m s t

til Konsultationen.
Konsultationerne — Veä bvilke ä e r i k k e e r I^ejliZlieä
til a t blive lseZeunäersszt — afboläes kun, for saaviät I^ssvnet
rettiäigt moätaZer ^nmeläelser til samme.

Hans Uetersen, L^erAZacle 25
redigere» af Ar.Andresen. Tsnd-r. SsndergadeZ2. Telefon 199Eftertryk °f ..krig^noaliden" med kildeangwelse er tillad!.

InvaUäelisevliet.
udkommer een Gang w°anedlig °g k°ster lS Sr- pr.
Tryk. . I. C. Eggert- Bogtrykker.. S-nd-rborg. Telefon -45.
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